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1. 

FÖRORD 

Strömsunds kommun har beslutat att upprätta en översiktsplan för 
Hamrerdals samhälle och lokala grupper har tagit fram underlaget för 
översiktsplanen. Tillsarmens rred översiktsplanen har ett handlingspro
gram gj orts . 

Kommunen har tillsatt en projekteringsgrupp där tjänsterPän från kamu
nen och länsstyrelsen ingår och Jan-Olof Olofsson från Hamrerdal är 
projektledare. 

Grupperna i Hamrerdal har under ett år ( diskuterat och framställt 
förslag för Hamrerdals framtid. Resultatet av diskussionerna ses 
sarrmanfattat i handlingsprograrrnet. översiktsplanen i sin tur bygger på 
handlingsprograrrnet samtidigt san andra fakta och ideer vävts in. 

Handlingsprograrrnet och översiktsplanen har arbetats fram av K-Konsul t 
Jämtland AB genan Carina Weste:rm:rrk Nordlander under kontinuerlig 
kontakt rred representanter från Hamrerdal (främst projektledaren 
Jan-Olof Olofsson), från kommunen (främst Bengt Regin) och från läns
styrelsen (främst Lilly HäggIund) . 

För Hamrerdalsbornas sida kan den här processen ses san ett sätt att få 
stöd från kommunalt och regionalt håll för en utveckling san bygger på 
egna initiativ och egna önskerrål. Inte minst har själva arbetet i 
grupperna haft stor betydelse för att både samla de gerrensarrma krafter
na, kunskaperna och ideerna och för fortsättningen rred att genanföra 
ideerna . Oberoende av hanteringen av handlingsprogram och översiktsplan 
har ett flertal proj ekt och nya föreningar redan satts igång. 

För kommunen kan det hela leda till att genanförandet av översiktspla
nen är väl förankrad och, inte minst, att stora delar av genanförandet 
karrrer att ske genan krafter i Hamrerdal . Både enskilt, genan förening
ar och genan företag . 

För länsstyrelsen är det viktigt att känna till lokala och kommunala 
viljeyttringar i samband rred olika satsningar . Det är också ett exerrpel 
på hur mm kan hitta andra arbetsrretoder enligt plan- och bygglagen. 

I bästa fall är det sarrmantaget ett sätt att skapa gerrensarrma mål för 
de resurser san finns och att utnyttja dem på ett effektivare sätt . på 
sätt och vis är det också en fråga an var bestärrrPanderätten ligger . 

Handlingsprograrrnet och överpiktsplanen redovisas var för sig, eftersan 
de kan kcnrna att få olika hantering vad gäller kommunala beslut . 

Det här är ett samrådsförslag och kommunstyrelsen har beslutat att det 
lagstadgade "samrådet" enligt plan- och bygglagen görs innan kommunen 
tar någon egen ställning till förslaget . Efter samråd an handlingspro
grarrnet och översiktsplanen karrrer kommunen att ta egen ställning till 
förslaget, och sedan skall det ställas ut formellt . Avsikten är sedan 
att översiktsplanen skall antas av kommunfullmäktige . 



. En förenklad bild av hur tillvägagångssättet varit hittills kan se ut så här: 

Resterande arbete fr~m till cie~~ flvp-rsiktsplanen är fårdig ser preliminärt ut så här: 
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Ett sätt att beskriva Harnmerdal 

Harnmerdal ligger i sätra delen av Stränsunds kamun i norra Jämtland. 
Det är sju mil tilllänscentrat Östersund och tre mil till Strörnsund, 
san är kamuncentrum. 

3. 

I Harnmerdals anland bor ca 3000 personer och i Harnmerdals samhälle bor 
ca 1250 personer. 

Harnmerdalsbygden innehåller rrånga rika j ordbruksbyar för vilka 
Harnmerdal och utgör grunden för traktens första historia. 

Sjö- och vattensysterren rred sin rika flora och fauna är väsentliga för 
Harnmerdal och utgör grunden för traktens första historia. 

Skogen är grunden för en stor del av Harnmerdals näringsliv och en 
börj an till dess industriella utveckling. I Harnmerdal finns snickerifa
brik' husbyggnads fabrik , betonggjuteri , emballageindustri , Sveriges 
enda liefabrik och flera andra srråindustrier. 

I samhället finns Ii vsrredelsbutiker, special varuhandel, banker, post, 
hotell, restaurang, andra matställen, hälsocentral, låg- , rrellan- och 
högstadieskola, badhus, nybyggd sporthall, carrpingplats, rredborgarhus, 
hembygdsgård mitt i byn, idrottsplats, dansbana och mycket annat. 

Av specialhandeln kan nämnas två antikaffärer, uraffär och järnhandel. 
Varje år hålls Joelmässan, en stor traditionsrik marknad. 

Föreningslivet är liksan företagsamheten mycket livaktig . 

Andra sätt att beskriva Harnmerdal 

"Harnmerdal är san det är". 
"Det är i Harnmerdal man bor". 
"Det är fritt i Harnmerdal". 

Naturen, fisket, skotern, skidåkningen, skogen. Detta är viktiga saker 
för Harnmerdalsbon. 

Det är även: Släkten, familjen, vännerna. Minnena san finns där. 
Gården, stugan, hemret. 

"Man hålls rrest i Harnmerdal". 
"Det är nära i Harnmerdal". 

Till Östersund åker man på utflykt. Till Stränsund någon gång också. 
Herma är i Harnmerdal. 
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DET VIKTIGASTE FÖR HAMVIERDAL 

Det viktigaste för Hamrerdals utveckling kan sarrmanfattas i fyra 
punkter: 

* UTVECKlA SJÖSYSTEMET CCH HAMVIERDAL SQVI DESS CENTRUM. 

Det gäller - TURISM 
- F1.ORA 
- FAUNA 
- FISKE 
- JAKT 
- osv 

* UTVECKlA HAMVIERDAL SQVI CENTRUM I SITT ClVILAND. 

Det gäller - SERVICE 
- ARBETE 
- CEN'IRALT BOENDE 

Möjliggör l::xJende också i byarna . 

* UTVECKlA lVÖJLIGHEI'ERNA FÖR KULTURAKTIVITETER CCH FRITID. 

Det gäller - HElVIBYGDSGÄRDEN CCH HElVIBYGDSPARK 
- FAST SCEN INQVIHUS 
- KONSTMUSEUM 
- MJ'IOR, SKOIER, RIDNIN3 M M 

* SKäm. HUSEN CCH PLANIERNA. 

Det gäller - TRÄDPLANIERIN3AR 
- PARK CCH TORG 
- MÅLA CCH SKäm. HUSEN 
- BYffiA "HAMVlERDALSKT" 

5. 



RIKSINTRESSEN - KONFLIKT ELLER GEMENSAM RESURS? 

I en översiktsplan måste så kallade riksintressen redovisas. 

Länsstyrelsen bevakar att riksintressena inte skadas, och klarar ut 
vari de består lite ner konkret an det skulle behövas. 

I Hamrerdal firms riksintressen san sarrmanfaller rred de lokala intres
sena, rren också ett san står i strid ned önskemllen an utvecklingen 
lokalt. 

Riksintresse för naturvård och friluftsliv 

Intressena sarrmanfaller vad gäller "Riksintresse för rörligt frilufts
liv" och "Riksintresse för naturvården". I båda fallen utgör riksin
tressena av Amreråns sj ö- och vattensystem. 

Riksintresse för kommunikationer 

Intressena går åt olika håll vad det gäller "Riksintresse för kommuni
kationer" . 

LDkalt framhålls behovet att utveckla och behålla handeln och utveckla 
turisrren, rren även att få en ordnad parkering och biltrafik genan 
samhället. Skulle riksvägen flyttas utanför samhället firms det en 
övertygelse an att turisrren och handeln missgynnas och att man därrred 
c:m:Sj liggör en stor det av utvecklingSIT'Öj ligheterna för Hamrerdal. 

"Riksintresset för kommunikationer" består i att bevaka att framkanlig
heten utefter riksväg 45 inte försämras och att hålla öppet för en 
framtida flyttning av väg 45 utanför samhället. Samtidigt firms det 
inte pengar för denna 3, 5 km långa vägbyggnation inanöverskådlig 
framtid. 

Firms det rröj lighet att kcmra fram till en gerrensam målsättning och 
samverka för en utveckling av handel och turisrren, samtidigt san 
åtgärder för att behålla framkanligheten och förbättra säkerheten görs? 

Att utveckla Hamrerdals handel och turisrren ligger inte bara i 
Hamrerdalsbornas intresse, utan även i kcmrunens och länets. 

Att förbättra säkerheten ligger inte bara i vägverkets intresse, utan 
även i Hamrerdalsbornas. 

Ur ekonanisk synpunkt är vägprojektet rred ny väg antingen en fråga för 
en avlägsen framtid eller en orealistisk planering överhuvudtaget. 

Kan en mindre satsning från vägverket istället läggas på att tillsam
mans rred kcmrunen förbättra trafiksituationen i samhället? 

6. 



7. 

Detta borde vara ett bättre resursutnyttjande totalt. Förslagen l 

översiktsplanen vad gäller trafiken är: 

- Förlängning av Dalgatan, vilket ger förutsättningar för minskat antal 
utfarter rrot väg 45, utökat antal parkeringar och varuintag från öster. 

- Uppställningsplats för lastbilar på genanEart . 

- Förändringar i hotell-kvarteret innehåller förslag till minskat antal 
utfarter rrot väg 45, utan att kcrma ut på den an mm inte behöver. 

- Gångstråk san gör det m:Sj ligt att gå inne genan samhället, på änse 
sidor an väg 45, utan att kcrma ut på den an mm inte behöver. 

- Fortsatt iordningställande kring korsningen rrellan väg 45 och väg 344 
ned bl a övergångsställen. 

- Uppställningsplatser för turistbussar. 

an vägreservatet istället skulle ligga kvar och vägen byggas skulle 
detta ri~igtvis leda till en helt annan planering av främst centrum
funktionerna, rren även andra överväganden vad gäller turistanläggning
arna. 

Det är väsentligt att vägplaneringen sarrordnas ned samhällsplaneringen 
och att den inte lever sitt eget liv för att sedan i efterhand påverka 
samhällsutvecklingen på ett inte önskat sätt. 

Med anledning av yttranden från Vägverket och från länsstyrelsen, där 
mm hävdar att vägreservatet för ny genanEart skall ligga kvar i 
enlighet ned tidigare planer har planförslaget reviderats. Vägreserva
tet ligger kvar i enlighet ned dessa yttranden. 

Ett genanEörande bedäns dock inte vara aktuellt inan en 10-15 årsperi-
00.. 

Ett antal revideringar i rrarkanvändning i övrigt har gjorts, till följd 
av detta. Någon genargripande förändring av planeringen av centrum har 
dock inte gj orts. Dels på grund av osäkerheten kring genanEörandet dels 
eftersan den planerade genanEarten inte ligger alltför avskild från 
samhället utan har visuell kontakt ned bebyggelsen. En planerad anslut
ning vid Järnvägsgatan kan leda trafiken direkt till centrum. 



8. 

BESKR:rvNJ]IG AV PLANFÖRSLAGEr 

1 Hamrerdal ned anland, plankarta 1. 

Hamrerdal är centrum för Hamrerdals och Gåxsj ö församlingar vad gäller 
service, handel, arbetsplatser och lx:lende i flerfarnil j shus och mindre 
srråhus. Hamrerdal utvecklas i de avseendena. Boende i övrigt utvecklas 
i både Hamrerdal och byarna ikring. 

2 Arrrreråns sj ösystem ned Hamrerdal, plankarta 2. 

Hamrerdal utgör utgångspunkt för mycket av det san rör sj ösysterret och 
naturen kring sj öarna. Hamrerdal utgör också inkörsport till karmmen 
söderifrån. Sj ösysterret och naturtillgångarna utvecklas vad gäller 
turismen, fiske, flora, fauna, kultur, natur och rekreation. Sjösyste
rret binds ihop. Hamrerdal utvecklas san dess centrum. 

3 

Trafik 

Hamrerdals samhälle, plankarta 3. 
(Beskrivning till varje anråde på plankarta 3 finns på 
sidorna 11-16) 

Riksväg 45 behålls genan samhället. Trafiksituationen förbättras genan 
förlängning av Dalgatan fram till Edevägen (ev görs del av Dalgatan 
till ge-väg), anläggning av Bj ö:r:nholmsvägens utfart till Järnvägsgatan, 
en uppställningsplats för långtradare anläggs, fler parkeringsplatser 
anordnas, sarrrrenbindning av lokal vägnäten ned gångvägar sker och 
övergångsställen anläggs. 

Bostäder 

Flerbostadshus och bostäder för äldre byggs centralt vid kmplettering
ar. Inan centrums handelskvarter byggs lägenheter på övervåningarna i 
så stor utsträckning san möjligt. Villor byggs i kmpletterande lägen 
och villatanter iordningställs invid Edevägen. 

Några anråden reserveras för bostäder ned möjlighet till annan använd
ning den dag en sanering blir aktuell. 

Områdena nordväst an samhället reserveras för bostäder tills vidare. 

Inan Åsen skall enstaka bostäder kunna tillkarrna liksan i byarna man 
Hamrerdals och Gåxsj ö församlingar. Tanterna skall kunna anpa.ssas till 
ett "landsbygdslx:lende" och att ta i anspråk äldre, icke utnyttjade 
bostadshus uppnuntras. Kmpletteringsbebyggelse i de kulturhistoriskt 
värdefulla delarna inan byarna Åsen och Gåxsjö bör ske på traditionellt 
sätt och i samråd ned länsmuseet. 



9. 

Handel och lokaler 

I de centrala kvarteren av Hamrerdal skall man slå vakt an och utveckla 
lokalutbudet . Inga "rena" bostadsfastigheter bör bildas inan C-anråde
na . Bensinstation och annan industriliknande verksamhet bör inte ligga 
i centnmikvarteren. 

Marknadsplats för Joelmässan och andra större tillställningar utomhus 
föreslås nedanför Kusdalen, bakan Konsum. 

Industri och annan verksamhet 

Industrirrarken bakan Skogrra och norr an Harnind kvarstår rredan all icke 
utnyttjad industrirrark vid infarten till samhället utgår. Verksamhets
anråden planeras utefter Järnvägsgatan. Ett reseIVanråde för bensinsta -
tion i södra delen av samhället skall rrarkeras i översiktsplanen . Något 
läge föreslås inte just nu. 

Thrisrren, rekreation, natur och kultur 

Det är viktigt att få en väl belägen samlingsplats för turisrren och 
information, fiske, natur och kultur. Lämpligaste läget är nog i huset 
närmast "Ydsträns" i korsningen väg 45-Järnvägsgatan . Även i själva 
Ydsträns eller i lokaler ihop med Konsum och/ eller Järnaffären eller i 
ICA-posten-huset är ett intressant läge . 

Ccmpingen föreslås få ett nytt läge vid Svartviken/ Grevåkerskolan, 
alternativt vid Mo skola? Mo skola föreslås san vandrarhem, utebad 
nedanför kyrkan, kanotuthyrning ffi ffi vid Svartviken, en startpunkt för 
paddling behålls vid Fyrån, put and take fiske vid Svartviken, utsikts
plats kring vattentornet, golf träningsbana vid vägen till Fyrån, 
(alternativt vid Järnvägsgatan?) , motorgård, och utgångspunkt för 
skoter och motionsspår vid Fyrån. Lägen för ridskola, motoreross och 
folkracebana får undersökas lokalt och med direktkontakter med rrarkäga
re och karrrunen . Ridskola inan Åsen, motoreross i Fyråvägens riktning 
väster an Fyrån kan vara bra lägen. 

Vid gamla liefabriken anläggs en trädgård med lokal fjällflora och 
speciell t orchideer. Kusdalen aktiveras och en ny scen byggs, en 
hembygdspark med utEmlseum, lekpark och rrarknadsplats anläggs . Medbor
garhuset blir centrum för ungdanar och revy, körer och teater. Lokstal
let görs an till konstnuseum. Fornlämningarna skyltar . 

CXlling och planteringar 

CXlling på cxllingslotter ITÖj liggörs och träddepåer anordnas för vidare 
utplantering i samhället både inan parker, torg och privata trädgårdar . 
En planteringskatalog tas fram san hjälp till lyckade resultat. 

Små torgplatser anordnas kring korsningen väg 45-355-Järnvägsgatan med 
terna.t ITÖtesplatser (ex ffijölkbryggan, ptmpeIl, fiket, eldstaden ffi ffi) . 



Hamrerdals karaktär 

En katalog- rred foton av äldre hus och detaljer tas fram san inspira
tionskälla. 

10. 

Husäga.rn.a uppnanas att hålla sina hus nålade och vårdade och nya hus 
byggs i minst 1 ~ - 1 3/4 våningar och i sarrmanhållna avslutade vol y
ner. 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader bör behållas och särskild hänsyn 
till rngi vningen tas kring kyrkan och Mo samt inan strandanrådet 
närmast norr an Svartviken . 

Eventuella ny-, an- och tillbyggnader inankulturhistoriskt värdefulla 
miljöer skall ske i samråd rred länsmuseet. 
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11. 

BEI'ECKNIN3AR OCH avJRÅDESBESKRI\lNIl\GAR TILL HAMVIERDAI.S SAlVIHÄI..LE 
(Plankarta 3) 

(* betyder att området eller iden finns illustrerad på sidorna 17-33 på 
något sätt) . 

B 

* 

(B) 

B 
reserv 

BOSTÄDER . Byggs i 1~-2 våningar san villor, tvåfamil j shus 
eller hus rred upp till fyra lägenheter i varj e . I central t 
läge kan bostädernas bottenvåning innehålla lokaler . 

BOSTÄDER DEN DAG DET BLIR AKTUELLT MED "SANERlll.;" . 
Byggande san ovan . 

RESERVavJRÅDE FÖR BOSTÄDER. 
Möjligheten att bygga bostäder inan delar av detta område 
hålls öppen . 

SÄRSKILD HÄNSYN. vid kanpletteringar av bebyggelsen och vid 
anbyggnader tas särskild hänsyn till den kulturhistoriskt 
intressanta miljön, samråd skall ske rred länsmuseet. 

BL LANDSBYGDSBOENDE. Nya bostäder kan tillkcmna. rred hus och tan-
* ter san anpassas till . landskapet, den kul turhistoriskt 

värdefulla miljön och "livet på landet" rred större ytor för 
odling, vedhantering, viss djurhållning , skotrar, ev genera
tions1:x::>ende ffi ffi. Huvudbyggnaden bör vara 1~, 1 3/4 eller 2 
våningar . Jordbrukets intressen i området går i första hand . 
Inga nya bostäder får förläggas nära industrierna eller väg 
45 . Befintliga vägar nyttjas i första hand (idag utgörs stora 
delar av området av planlagd industrinark) . Samråd bör ske 
rred länsmuseet i de kulturhistoriskt värdefulla delarna av 
bymil j öerna . 

C1 SERVICEIDKALER I BO'ITENVÅNnr; IVDT STORGA'rnN. BOSTÄDER ELLER 
* IDKALER I ÖVRIGT . Bebyggelsen kanpletteras rrot gatan. Träd

gårdar för de boende ordnas rrot öster. Varuintag ordnas 
österifrån från vägen T2. Parkeringar från både Storgatan och 
T2. Antalet utfarter från Storgatan måste minskas och kant
parkeringen utefter Storgatan måste bort både av trafiksäker
hetsskäl och för trafikens framkanlighet genan samhället. 
Parkeringar och infarter sarrordnas IIEllan fastigheterna. Fler 
parkeringar behövs än idag. 

C2 SERVICEIDKALER I BO'ITENVÅNnr; IVDT STORGA'rnN. BOSTÄDER ELLER 
* IDKALER I ÖVRIGT . Rundfart och ytterligare parkering behövs 

för hotellet. Antalet infarter från Storgatan kan minskas 
närrrB.st korsningen rred Järnvägsgatan. Trädgårdskaraktären 
från "Ydsträns" tas upp för hela området, san är länpligt 
läge för turistinformation, kursgård, cafe, bibliotek eller 
liknande tillsammans rred hotellet. 
Planens huvudsyfte för den här delen av Harrrrerdal är att 
byggnaderna och mil j ön kring dessa bör bevaras i sin hel
het eller till stora delar .Därför borde också ett service
boende rred varsam hantering av befintlig bebyggelse vara 
ITÖjlig här . 
M:rrkering "kulturhistoriskt värdefull" byggnad har lyfts 
bort från huvubyggnaden. 



Det kulturhistoriska värdet kvarstår men huset har efter 
ett antal år av misskötsel fått vissa skador san kan göra 
en renovering kostsam. 
Skulle rrarken bli aktuell för t ex serviceboende kan en 
låsning till ett bevarande av befintligt hus irmebära en 
begränsning av mSjligheten till en bra helhetslösning av 
fastigheten. 
Arribitionen att fö:mya rred skala och byggnadsvolyrrer på ett 
rred argi vningen förenligt sätt och att bevara gårdshus och 
växtlighet för att bibehålla karaktären kvarstår dock . 
Frågan bör diskuteras rrer ingående då byggnation blir aktu
elI. 

C3 SERVICElDKALER. ICA- och posthuset kan byggas på rred en vå-
* ning för service eller kontor . 

C4 IDKALER I P.OTI'ENVÅNIN;, BOSTIllER EI..LER IDKALER I ÖVRIGT. 

* 

C5 IDKALER I P.OTI'ENVÅNIN;, BOSTIllER EI..LER IDKALER I ÖVRIGT . 

C6 IDKALER I P.OTI'ENVÅNIN;, BOSTIllER EI..LER IDKALER I ÖVRIGT. 

12. 

T1 RIKSVÄG 45, STORGATAN, GENCM HAJ.VMERDAL. Genanfarten genan 
samhället behålls men förbättring av trafiksäkerheten och 
parkeringssituationen måste göras . Särskil t har Lillkiosken 
och Gatuköket nämnts san ställen där parkeringen måste 
förbättras. 

T2 NY IDKAlGATA, DALGATANS FÖR.LÄN3NIN3. Infarten från Storgatan 
* rätas upp när den nya vägen byggs . Parkeringar och varuintag 

till anrådet Cl, till Kusdalens hembygdsgård och till ev 
rrarknadsplats (K2 och K3) samt Medborgarhuset (K4), kan 
ordnas från T2 . T2 fungerar också san rundkörning för turist
bussar till Kusdalen och blivande konstmuseet (Kl). Uppställ
ningsplats för turistbussar behöver också ordnas. 

T3 VÄGNÄTET ÄNDRAS DELVIS CXJI P~EN SES ÖVER. Den be-
* fintliga vägen ovanför hotellet planläggs san väg (det är 

parkmark idag). Bjö:mholmsvägen ges utfart not JäInvägsgatan. 
Planlagda vägar inan C2 utgår. 

T4 FÖRBÄTTRAD vNJ TILL SVARTVIKEN. Då/an canpingen flyttas till 
Svartviken behöver Svartviksgatan förbättras och även den 
planläggas san väg . Detsarma gäller fortsättningen från 
Häradsvägen och ner till carrpingen även an detta blir en 
inte:mväg. 

T5 VÄGRESERVAT FÖR NY GENClVIFART . cmrådet bör skyddas från ny 
bebyggelse genan upprättande av anrådesbestärrrrelser. 

=:::> 

GÅN3STRÄK. I samband rred förändringar anläggs gångstråk 
alternativt att befintlig väg tas i anspråk san gångstråk. 

RESERVAT FÖR VÄGrILLFART ( - ER) till reseJ::Va1:lrådet (-na) för 
bostäder . 
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TORGPLATSER. Kring korsningen iordningställs torgmStesplat
ser. Platserna kan förslagsvis utformas med anknytning till 
olika sorts ITÖtesplatser: mjölkbryggan, grinden, ljugarbän
ken, eldstaden, ptmpen, fiket, kiosken, stugbron osv. Sitt
platser, plantering och gångstråk skall ingå också i torgpla
neringen liksan koppling till och placering av övergångsstäl
len kring korsningen. 

PARKMARK DEN DAG DET BLIR AK'IUEI.J..,T MED "SANERIN3". 

KONSTMUSEUM. Lokstallarna används till konstrruseum. Byggna
den är skyddad för sitt kulturhistoriska värde och får inte 
förvanskas. Ett av sophusen till bostäderna intill bör 
flyttas och transformatorstationen vid infarten kläs in så 
att den srrälter in bättre och används san en konstnärlig 
utformad infartsskylt samtidigt. 

HElVIBYGDSGÄRDEN KUSDALEN. Hembygdsgårdens verksamhet akti ve
ras och en ny utescen anläggs san "amfiteater" där terrängen 
ger de naturliga förutsättningarna. Parkering både inan el 
och P3, där den sista kan bli i nivå med själva gården och 
samrenbindas rned hembygdsgårdens tant genan en gångbro. 

urEMUSEUM/HElVIBYGDSPARK, LEKPARK CXH IVIARKNADSPLATS. Hela det 
sanka anrådet ställs iordning och nyttjas för aktiviteter rned 
anknytning till handeln och hembygdsgården. Även parkering 
behöver ingå, både för tillfälliga rrarknader och för ITedbor
garhuset. 

MEDBORGARHUSET. Utbyggnad av ITedbo:rgarhuset skall kunna 
göras, bland annat för att ITÖjliggöra för lokala revy- eller 
teatergrupper att få en fast scen. Byggnaden behöver des sutan 
göras tillgänglig för rörelsehindrade. 

GREVÅKERSSKOlAN, UIRIKESHAI..J..EN" CXH BADHUS. Skola för årskurs 
1-9, deltidsförskola, fritidshem, sporthall och inanhusbad. 
När/an utökade eller nya lokaler för någon verksamhet behövs, 
flyttas förslagsvis biblioteket upp på samhället. 
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NY CAlVlPThGPLATS. Starka önskemål har framförts an att flytta 
campingplatsen till Svartviken . Den skiss san gj orts visar 
att det är trångt, men får tills vidare vara utgångspunkt för 
att diskutera vidare. Planutredning bör göras för Fl, Rl, R2 
och WR. Kan husvagnsdelen placeras någon annanstans? Iden ITed 
campingstugorna utefter en brygga längs strandlinj en är en 
förutsättning för att läget skall vara mSjligt att nyttja. 
läget är i sig perfekt ITed närhet till vattnet, inanhusbadet, 
sporthallen, natsal, idrottsplats ffi ffi. 

RESERVAT FÖR tJIVI1XW) CAlVlPThGPLATS då/an industrianrådet mitt 
errot blivit parkrrark. 

BRYG30R M M FÖR CAlVlPThGPLATS, BÅ'IUIHYRNIN3 cx:Ji DYLIKT. cam
pingstugorna anläggs i strandkanten, och bryggor för bastu, 
bad, båtuthyrning ffi ffi kan anläggas ut i vattnet. Iläggnings
och upptagningsplats för kanoter ordnas också här. 

!VD SKOLA. Byggnaden bevaras. Användning av lokalerna för 
vandrarhem, hantverksgår:d, kursverksamhet eller san "startlo
kaler" för nya företag har diskuterats. 

SVARTVIKSUDDEN". Utanhusbad, fiske, prcnenader, grill- och 
båtplatser ffi ffi. Planutredning görs för Fl, Rl, R2 och WR. 

SVARTVIKEN" . Put and take fiske. 

FYRÅNS FRITIDSOMRÅDE. Motorgår:d och skotercentrum. campingp
latsens servicebyggnad bibehålls. Utgångspunkt för notions
spår och isättningsplats för paddling. 

GOLFÖVNIN3SOMRÅDE. Plats för utslagsbanor och ävningsgreen 
för golf. Är det här ett bra läge? Alternativet skulle vara 
en del av anrådet invid Järnvägsgatan, J4. 

UTSIKTSPLATS. Vid vattentornet kan en utsiktsplats anordnas. 
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ORCHIDErRÄI:X}ÅRD. En orchideträdgård och samling av den loka
la fjällfloran anläggs san en del i Flora-projektet för 
HarrrrErdal. Inan anrådet anläggs även en damn och gång
cykelvägar. 
Ett genanförande förutsätter samordning med fastigheten 
HarrrrErdal 3: 72. Kontakt för samråd med fastighetsägaren 
skall tas i god tid. 

ODLIN}SlD'ITER. För de san bor i lägenhet och vill ha en 
större bit att odla möjliggörs att odla upp en bit mark här. 

"TRÄDDEPÅ" . Några lägen har markerats där träddepåer kan 
ordnas. Då träden delats ut eller sålts kan ett antal, ca var 
sjätte, sparas och anrådet blir efter att marken gjorts 
iordning rrera parklik . 

PLANLAGD INDUSTRIMARK. 

PLANLAGD INDUSTRIMARK FÖR STÖRRE ETABLER.IN}. 

VERKSAMHETSavJRÅDE. Onråde för "mindre verksamheter" san inte 
stör argivningen. Det kan vara kontor eller tjänsteföretag 
lika väl san mindre tillverkningsföretag. Hus med "karaktär" 
minst I~ våningar förläggs närmast Järnvägsgatan. 

VERKSAMHETSavJRÅDE. San ovan. 

RESERVavJRÅDE FÖR BENSINSTATION för att möjliggöra en flytt
ning av Shell läggs ut. Ett läge vid planerad genanfart 
bedöms lämplig. vid J4 eller vid den södra anslutningen till 
nuvarande genanfart . 

PARKERIN} för besök på orchideträdgården. 

PARKERIN} FÖR IAS'IBIlAR på genanfart (ej långtidsuppställ
ning) . 

PARKERIN} i III va med herribygdsgårdens byggnader. En bro 
anläggs san förbindelse rrellan parkeringen och hembygdsgår
den. Parkeringen behövs för att göra Kusdalen åtkanlig även 
för den san har svårt att gå i branta backar. 
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFUI..L BYmiIAD vars karaktär inte skall 
fö:r:vanskas, enligt. PBL kap 3 §12. De här husen bör inte rivas. 
Vid om- eller tillbyggnad skall samråd ske med länsmuseet. 

FAST FORNLÄMNIN3. Stenåldersboplatser och fyndplats som 
skyddas av fornlämningslagen . Fornlämningarna rrärks upp genom 
skyltning och kan vara delar av en kultur- och naturstig som 
binder ihop olika intressanta platser inom Harrrrerdals samhäl
le . 

HJÄRTESAK l: HAMVIEDAI..SI<ARAI<.'IAA. Många synpunkter på att ffi3Il 

skall bygga på Harrrrerdalsvis när ffi3Il bygger och renoverar har 
framförts. Ett drag ffi3Il får fram genom att titta på äldre 
fotografier är att husen aldrig var i bara en våning. De 
byggdes i l~ eller 2 våningar och huskropparna var ibland 
rätt stora, tren alltid "avslutade". Att ta fram en idekatalog
med foton eller ritningar på hus och detaljer föreslås. 

HJÄRTESAK 2 : UPPSNYG3NThG GENavl MÅI..NIN3 OCH PLANIERThG . 
Mycket intensiva önskemll har framförts om att husen i 
samhället skall vara TPålade och hållas iordning samt att 
plantering skall göras både på torg och längs samhällets 
genomfart. Särskilt de sanka anrådena centralt och utefter 
vägen har varit föremll för kritik. Cm bland annat anrådena 
K3 och Ll anläggs liksom om träddepåerna genomförs kan den 
önskade effekten uppnås . En katalog- med planteringstips har 
också föreslagits och Harrrrerdals Flora-och Trädgårdsförening 
har bildats. 
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Reservomrdde för bostäder 
Bostäder om omrddet saneras 

Landsbygdsboende 

Särskilda hänsyn till miljön 
Lokaler och bostäder 

Verksamhet, ind u s tr i 

Kulturell verksamhet 

Skola, sport, bad 
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MARS 1994 
STRÖMSUNDS KO MMUN 

M AJ 1993 
K -KONSULT JÄMTLAND AB 

Anne Dah l gren Bengt Regin 
5tadsarki lekt Planingenjor 

(ari na Westermark Nord lander 
Arkitekt SAR 
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GEN:MFÖRANDE 

GenanEörande av flertalet frågor bygger på fortsatt lokalt arbete och 
initiativ, rren också på att karrrunen och andra ~gheter är tred på 
noterna och åtminstone delar sanna nål även an de ekonaniska frågorna 
inte alls är utklarade i förväg, utan får lösas varefter. 

FÖljande föreningar finns eller föreslås och är väsentliga för att 
driva projektet och olika frågor: 

FLORA- <XH 'IRÄIGÅRDSFÖRENIN:; (NYBIIDAD) 
FÖRErAGARFÖRENIN:; (NYBIIDAD) MED CENIRUM;RUPP 
KÖEMANNARSRENIN:; 
TEATER-, REW - ELLER KUL'IURFÖRENIN; 
1.ND:MSFÖRENIN; 
KONSTFÖRENIN; (FINNS) 
ID-GRUPP (FINNS, CMBIIDAS EV) 
ArlMERÅGRUPPEN (FINNS) 
IDRarrsFÖRENIN; (FINNS) 
HEMBYGDSFÖRENIN; (FINNS) 
MEDIDRGARHUSRrS BYmFÖRENIN:; (FINNS) 
"FRAMTID I HAMv1ERDAL" (FINNS, CMBIIDAS EV) 
LIONS (FINNS) 
PRO (FINNS) 
TURISTFÖRENIN; (FINNS) 
OSV 

Några av katm.mens traditionella ansvarsanråden är: 

* Planlägga. 
* Anlägga vägar, torg, park. 
* Förbereda utbyggnadsanråden. 
* Anlägga vissa fritids- turist- och kulturanläggningar . 
* Ordna bostadsförsörjningen. 

Vad gäller anläggningar för att förbättra förhållandena för väg 45 
genan samhället föreslås att de regionala ~gheterna samverkar med 
karrrunen, t ex Dalgatans förlängning . 

Vad gäller anläggning av fritids-, turist- eller kulturanläggningar 
kcntrer ett sanar:bete och en samverkan rrellan karrrunen, föreningar och 
företag i Harmerdal att behöva ske. 

Beträffande parker och torg finns ett :behov av samverkan rrellan kamu
nen och Harmerdalsborna, åtminstone vad gäller planeringen . Även för 
bostadsplaneringen bör ett sarrarbete ske tred den lokala, bcgru.ppen . 

Stöd för projekt från de regionala myndigheterna bör också sarrordnas 
med lokala och karmmala satsningar så att effekten blir bäst. 

Planteringar genanförs både av krnm.men och privat tred hj älp av träd 
från träddepåerna san sköts och drivs genan en förening, fö:r:rrcx::lligen 
idrottsföreningen. 
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Beträffande parker och torg finns ett behov av samverkan mellan kommu
nen och Hamrnerdalsborna, åbninstone vad gäller planeringen . Även för 
bostadsplaneringen bör ett samarbete ske med den lokala bogruppen . 

Stöd för projekt från de regionala myndigheterna bör också samordnas 
med lokala och kommunala satsningar så att effekten blir bäst . 

Planteringar genomförs både av kommunen och privat med hjälp av träd 
från träddepåerna som sköts och drivs genom en förening, förmodligen 
idrottsföreningen. 
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Översiktsplan för 
Hammerdal

Översiktsplan för 
Hammerdal
Strömsunds kommun

K-Konsult Jämtland AB

Antagandehandling 

Antagen av kommunfullmäktige 1995-03-01

Del 3: Illustrationer
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Illustration 1 (C1, 12, K2, KJ) 

Illustration 2 (C2, P2, 13) 

Illustration 3 (Kl, C3, C4, C5) 

Illustration 4 (J3, C3, P2) 

Illustration 5 (Fl, WF, S) 

Illustration 6 (Kl, eventuellt C1) 

Illustration till landSbygdstamter 

Ide till ny scen på Kusdalen 

Ide till orchideträdgård 

Ide till "mStesplatser" 

Ide till träddepå 

Ide till utsiktstorn 

Ide till campingstugor 

Ide till båt l if t 

Inspirationsexempel ; hus i Harrrrerdal 
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Hammerdal, Häradsvägen omkring 1900 

( 

( 

( 

Ägare Gunhild Zetterberg född Nordin, fl ickan på bilden är Gunhild 1 1/2 år. 

Uppgifter: Tore Zetterberg, Hammerdal , 1987. 
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Mo t lV frän Ha mm e rdal med Handelsbanken och Hammerd a13 hotel l l bak grundeG 
Bilden Jr tagen den 15 oktobe r 1932. 
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Skala ~ Kulturhistoriskt värdefull bymiljö 

HAMMERDALS OMLAND 
I stort sett Hammerdals och 
Gåxsjö församlingar. 
Hammerdal, byarna, skogarna, 
naturen och sjösystemen hör 
samman historiskt, närings
mässigt och funktionellt. 

HAMMERDAL 
Centrum i sitt omland, indust
ri- och serviceort, kyrkby och 
inkörsport söderifrån i Ström
sunds kommun. Arbetsplatser 
(industri, tjänsteföretag, kon-

tor m m), service (special- och 
dagligvaruhandel, skolor, häl
sovård, banker, turism m m), 
bostäder (centralt i lägenhet 
eller villa). ~ 

Hammerdals funktion som 
lokalt centrum för service, 
arbetsplatser, turism, kultur 
m m utvecklas. 

BYARNA 
Jordbruksbyar oftast belägna 
på bördiga åsar. Bosättningar 
uppmuntras i både befintliga 
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och nyå bostäder anpassade 
efter livet på platsen och mil
jön. 

STRÖMSUND 
Kommunal centralort. Gym
nasieskola. 

ÖSTERSUND 
Länscentrum och viktig han
dels- och utbildningsort. Det 
är viktigt att utbildning och 
forskning med lokal förank
ring i länet utvecklas. 



( 

( 

( 

. . ~ 

C~VIM1'll utvecl<.lcv,y ~ 
~~L~v·. 
bott~La,w. K~L.Ol'\I 

med,. Ixnt"Cide-v 
rv~FdeY . 

..... .. 
. ~ . ", \ 

'0} . 
. ·01-· 

..... (j . • 

. .... ; ~/ :. 

ILLUSTRATION TILL 
HAMMERDALSSAMEÄLLE 
HAMMERDALS ÖVERSIKTSPLAN 
Strömsunds kommun, April 1993 

K~KONSULT JÄMTLAND AB 

. 38 . 



STORÄN ocH 6 TÄN 

- fCy~ 

- kruwt""~ 
W-r~~1'\I 
v~1Akå: 

SOLBERGSVATTNET

VIKBOV1<ÄLEN 

- cw~bct"~ 
och-~ Wo/ckeL 
hög;C värde< 
(L-nt"ern.at:'wneU.t" L-rl.tYeMe') 

- ~edelli: orchuIe.rtU: -----' och-~i1å:. 

o , 2 
I I 

Skala 

3 km 
I 

NI HAMMERDAL 
39 . 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Centrum för flora, fauna, Ammerå sjösystem 
och fiske. 
Turistbyrå och natur- och fiskeinformation i 
korsningen mitt i byn. 
Träffpunkt, utgångspunkt för utflykter, cafe. 
Befintligt hotell och restaurang. 
Vandrarhem i Mo skola. 
Camping vid Svartviken. 
Put-and-takefiske vid Svartviken. 
Hembygdsgården Kusdalen med hembygds-o 
park. 
Orchideträdgård. 
Kanotuthyrning vid Svartviken. 
Isättningsplats för kanoter vid Fyråsbadet 
(nmdpaddling från Fyrås i Hammerdal och 
tillbaka till Svartviken utan lång biltransport 
möjliggörs då sjösystemen sammanbundits vid 
Edefors) . 

N2 EDEBERGET 
• Befintlig semesterby. 
• Friluftsanläggningar. 
N3 EDEFORS 
• Vetenskaplig station för Ammer-

åns sjöstation. 
• Sammanbindning av sjösyste-

men görs. 
• Strömfiske. 
• Rastplats. 
N4 SJÖBODARNA 
• Utvecklas till läger/kursplats för 

fiske, överlevnad m m. 
N5 STORA ÄSPFJÄRDEN 

• Befintligt utomhusbad. 
N6 CYKELLED 
• Cykelled runt Hammerdalssjön. 

Befintliga vägar knyts samman. 

PLANKARTA 2 
AMMERÅNS SJÖSYSTEM 
MED HAMMERDAL 
HAMMERDALS ÖVERSIKTSPLAN 
Strömsunds kommun, April 1993 
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR HAMMERDAL 

Ett förslag till översiktsplan över HammeIdal har varit utställt för 
granskning under sommaren 1994. 
En sanmanställning av inkomna yttranden och ett utlåtande över dessa 
redovisas här. 
Planförslaget har delats i tre delar. 
Del I och II ligger till grund för planens antagande. 
Del III består av ideer kring tätortens utveckling, i huvudsak framtagna 
av HarrmeIdalsborna själva. 

Del II kan sägas utgöra den "traditionella" översiktsplanen,med förslag 
till markanvändning. 
Förslaget till markanvändning har dock till stora delar sin utgångspunkt 
i del III dvs "idooelen. 
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR HAMMERDAL 

Ett förslag till översiktsplan över Hammerdal har varit utställt under 
somnaren 1994 
Ett antal yttranden har inkorrmit under utställningstiden. 

KSAU -ingen erinran 

Vägverket -ingen erinran 

PRO-Hanmerdal - Påtalar behov av mark avsedd för serviceboende med 
10-20 lägenheter i centrala Hanmerdal.(hänvisar till boendeutredningen) 
Ydströmska tomten mest lämplig med tanke på det centrala läget. 

Hanmerdals s-förening -Hänvisar till boendeutredningen och efterlyser 
centralt belägen tombnark för serviceboende 10-20 lägenheter. 
Konnumen bör innan planen antas sarrmankalla boendeutredningen för en 
diskussion. 

Plan- och bygglovkontoret 
ÖVersiktsplanen reserverar centralt belägen mark för bostäder,där 
även särskilda boendefonner är tänkbara. 
Det finns IlÖjligheter att förtäta inom kvarteren norr om stiftelsehusen 
och camfore's kontorsbyggnad. 
Vad gäller "Ydströmska tomten" har byggnaderna markerats som "kultur
historiskt värdefulla". 
I en illustration till planen föreslås att byggnaderna skall användas till 
kursgård med gårdsförsäljning och bostäder i övre våningen . 
Förslaget får ses som en ide till användning av de befintliga husen. 
Planens huvudsyfte för den här delen är att byggnaderna ; och miljön kring 
dessa bör bevaras i sin helhet eller till stora delar.Därför borde också 
ett serviceboende med varsam hantering av befintlig bebyggelse vara 
IlÖjlig här. 
Markering "kulturhistoriskt värdefull" byggnad har lyfts bort från huvud
byggnaden.Huset har efter ett antal år av misskötsel fått vissa skador som 
kan göra en renovering kostsam. 
Skulle marken bli aktuell för t ex serviceboende kan en låsning till ett 
bevarande av befintligt hus innebära en begränsning av IlÖjligheten till 
en bra helhetslösning av fastigheten. 
Ambitionen att förnya i skala och byggnadsvolymer på ett med omgivningen 
förenligt sätt och att bevara gårdShus och växtlighet för att bibehålla 
karaktären kvarstår dock. 
Frågan bör diskuteras mer ingående då byggnation blir aktuell. 

Bengt Mårtensson 
(H-dal 3: 72) Som ägare till fastigheten (fd Liefabriken) framför M synpunkter 
på den i skissform föreslagna orchideträdgården med damm. 
M. planerar att rusta upp byggnaden,användning "småindustriändamål" (enligt 
gällande detaljplan) bör kvarstå. 
"Liefabriken" och planteringar kanske kan samverka till en turistattraktion. 
En danmanläggning enligt skissen riskerar att skada huset. 

Plan - och :Qygglovkontoret 
Den illustration som medföljer översiktsplanen visar trädgårdsanläggning 
och darrrn. 
Genomförandet aven sådan ide måste naturligtvis föregås av diskussioner 
och noggranna undersökningar av markbeskaffenhet osv. 
Anläggningen är till större delen belägen på kommunägd mark. 
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Del av anläggningen ligger på privatägd fastighet,den f.d. liefabriken. 
Det är inte möjligt att disponera tomten utan fastighetsägarens medgivande. 
ÖVersiktsplanen anger inte någon förändring utifrån gällande detaljplan 
(småindustriändamål) inom den del av tomten där byggnaderna är placerade. 
(ca 1/3 av tombnarken) . 

On därerrot hela tomten tas i anspråk för indusrtiändamål (upplag mu) kolliderar 
detta med översiktsplanens intentioner. 
En samverkan mellan kormumala intressen, enligt översiktsplanen och markägaren 
är nödvändig. 

En komplettering av planförslaget har gjorts. 
I be skri vningen som hör till plankartan tillkornner en mening där överens
koomelse med markägaren hävdas och en eventuell sarrordning med verksamheten 
inom "liefabriken" påtalas, som villkor för ett genomförande enligt översikts
planen. 

Föreningen Hammerdals företagare 
Hammerdals 'furistförening 
Riksväg 45 skall även i framtiden löpa genom Hammerdals tätort och ej 
få en ny sträckning. 
En ny sträckning skulle försvåra för handel och näringsliv och leda till ett 
utarmat cetrum med nya affärslokaliseringar utspridda längs med den 
nya sträckningen. 

Plan- och bygglovkontoret 
Ett genomförande av ny förbifart för riksvägen är inte" aktuellt inom 
en lO-15-årsperiod. 
Vägreservatet skall ändå enligt vägverket ligga kvar i översiktsplanen vid 
eventuell t framtida behov och om resurser kan ställas till förfogande. 

Enligt länsstyrelsen kan "trafiklösningarna konma att rrotivera överväganden 
om prövning av detaljplaner med hänsyn till behovet av s~ för människors 
hälsa och säkerhet om reservatet lyfts bort. 

Vägreservatet är beläget så nära centrum att en eventuell ny vägsträckning 
skulle behålla den visuella kontakten med Hammerdals centrum. 
Kommunen har bedömt att det inte föreligger tillräckligt starka skäl att gå 
errot vägverket och länsstyrelsen i denna fråga. 
Vägreservatet bör ligga kvar enligt det utställda planförslaget. 

Jämtlands läns Imlseurn 
Som kulturhistoriskt värdefulla byggnader bör också järnvägsstationen 
och järnvägsmagasinen markeras. 
I aktuell t kul tunnil jövårdsprogram för Strömsunds kammun uppnärksanmas 
också medborgarhuset och korrmmalhuset. 
Dessa bör i planen markeras som kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 
Det bör framgå att dessa byggnader omfattas av PBL 3: 12 samt att sam-
råd skall ske med länsnuseet vid om- eller tillbyggnad av dessa byggnader. 

Plan- och bygglovkontoret 
Planförslaget har i huvudsak reviderats i enlighet med länsImlseets 
yttrande. 
Magasinsbyggnaderna vid järnvägen har under en tid stått i förfall. 
En av byggnaderna är nu aktuell för rivning. 
Motiv för att hävda dessa byggnader som "kulturhistoriskt värdefulla" 
föreligger inte enligt kommunens mening. 
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Revideringar av planförslaget som föranleds av utställningsyttranden: 
Revideringarna omfattar del II 

Kompletteringar i beskrivningen: 

Under "Beteckningar och områdesbeskrivningar till Hanmerdals samhälle" 
(plankarta 3) 

- vid markering C2:Planens huvudsyfte för den här delen är att byggnaderna 
och miljön kring dessa bör bevaras i sin helhet eller till stora delar. 
Därför borde också ett serviceboende med varsam hantering av befintlig 
bebyggelse vara möjlig här. 

Markering "kulturhistoriskt värdefull" byggnad har lyfts bort från huvud
byggnaden.Huset har efter ett antal år av misskötsel fått vissa skador som 
kan göra en renovering kostsam. 
Skulle marken bli aktuell för t ex serviceboende kan en låsning till ett 
bevarande av befintligt hus innebära en begränsning av möjligheten till 
en bra helhetslösning av fastigheten. 
Ambitionen att förnya i skala och byggnadsvolymer på ett med omgivningen 
förenligt sätt och att bevara gårdshus och växtlighet för att bibehålla 
karaktären kvarstår dock. 
Frågan bör diskuteras mer ingående då byggnation blir aktuell. 

-vid markering L1 Orchideträdgård: Ett genomförande förutsätter sarrordning 
med fastigheten Hanmerdal 3 : 72 .Kontakt för samråd med fastighetsägaren skall 
tas i god tid. 

-vid "kulturhistoriskt värdefull byggnad" ..... sid 16 :att byggnaderna omfattas 
av PBL kap 3 § 12 samt att samråd skall ske med länsmuseet vid om- eller 
tillbyggnad. 

Kompletteringar,revidering av plankartan: 

Markeringar för kulturhistoriskt värdefull byggnad har tillförts för: 
-järnvägsstationen 
-koommalhuset 
-medborgarhuset 

Markering för kuturhistorisk värdefull byggnad lyfts bort för : 
-huvudbyggnad på "Ydströrnska tomten" 

S~/~9~f(~r _ _ _ 
Ahne Dahlgren / 
stadsarkitekt 




