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Bakgrund

Staden växer och ett resecentrum planeras vid järnvägsstationen för att möta morgondagens transportbehov. För
att den valda lösningen för resecentrum ska fungera på ett
bra sätt måste flera trafiklösningar i centrum förändras.

Syfte

Detta PM syftar till att, utifrån de ställningstaganden som
görs i Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden och Trafikplanen, beskriva hur trafiken i Karlstads central delar planeras att förändras i samband med att resecentrumprojektet
genomförs. I detta PM behandlas i första hand biltrafiken.

Trafikplanen och cykelplanen har varit viktiga utgångspunkter vid utformningen av trafiklösningar för Tingvallastaden. Huvudsyftet med förändringar av trafiken i
Tingvallastaden grundas på följande huvudfrågor:

•
•
•
•
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Skapa ett resecentrum för tåg och buss vid centralstationen.
Skapa Karlstadsstråket, ett BRT-stråk, med koppling
till resecentrum
Minska barriäreffekten som Hamngatan och järnvägen har.
Utveckla stråk och förbättra tillgängligheten för gångtrafik och cykeltrafik.
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Bil
Gatunätet för biltrafik bygger på en hög tillgänglighet
till centrum samtidigt som genomfartstrafiken genom
centrum ska försvåras. När man når Tingvallastaden byter
gatunätet karaktär och utformningen förändras så att
bilens roll och utrymme minskas. Vid dessa entrépunkter
ska finnas goda möjligheter att parkera bilen för de som
önskar. Gatunätet i Tingvallastaden ska gå att ta sig fram
på men med låg fart. Möjlighet till angöring och korttidsparkering ska finnas i hela centrum, med undantag för
gågatorna.
Den förändrade gatustrukturen inom Tingvallastaden gör
att biltrafiken på Hamngatan till viss del flyttas över till
Sjömansgatan och E 18 liksom till andra delar av Tingvallastaden. Detta gör att det finns utrymme för både biltrafiken och busstrafiken på de gator där dessa trafikslag går
tillsammans.

Karl IX:s gata

Målsättningar

E 18

Det övergripande målet är att öka hållbarheten i trafiksystem genom prioritering av kollektivtrafik och gång- och
cykeltrafik. Framtagna utredningar och planer har också
ett stadsbyggnadsperspektiv som syftar till att öka attraktiviteten i Karlstads centrum.

Hamngatan

Vikenförbin

delsen

Övergripande princip för trafiken

Förslag
Trafiklösning kring resecentrum
Resecentrum planeras till stadsmiljön kring Hamngatan. Trafikplaneringen kring resecentrum bygger på att
buss har hög framkomlighet och att genomfartstrafik på
Hamngatan för övrig biltrafik begränsas.
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ENKELRIKTAT

Busskörfält planeras längs Karl IX:s gata i kombination
med signalprioritering i det trafiksignaler som finns. Från
öster planeras för busskörfält längs Tullhusgatan och ett
kortare parti för enbart buss i Hamngatans östra del. Signaler på sträckan ges prioritet för buss.

Illustration av Hamngatans framtida utformning.

Genomfartstrafik på Hamngatan för bilar försvåras
genom åtgärder i östra och västra delen i form av kortare partier för enbart buss. Biltrafiken behöver då köra
omvägar för att nå Hamngatan och möjligheten att korsa
centrum i öst västlig riktning försvåras. Dessa omvägar i
kombination med den mer stadsmässig utformning kring
reserummet förväntas minska antalet bilar som väljer
Hamngatan för genomfart.
Trafiklösningen vid resecentrum har studerats av Trivector i
PM Mikrosimulering Karlstad resecentrum 2021-05-26. I utredningen har framkomligheten i reserummet utretts och ett
antal trimningar har testats. Detta har resulterat i justerat
läge för gång- och cykeltrafik kring den östra cirkulationsplatsen och att signalreglering föreslås i korsningen
Järnvägsgatan och Hamngatan. utredningen pekar på
framkomlighetsproblem i eftermiddagens maxtimme för
all trafik längs Hamngatan. Detta kommer leda till andra
vägväl och att färre bilar kommer kunna ta sig fram på
Hamngatan i maxtimmen.
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Idéskisser som visar hur planskild korsning kan lösas mellan Karl IX s gata och Våxnäsgatan.
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Järnvägsgatan
Järnvägsgatans södra del kommer användas för busshållplatser för stadsbusstrafiken. Biltrafiken stängs i detta parti. Istället öppnas Järnvägsgatan för en sväng mot väster
till Drottninggatan, som öppnas för biltrafik.

Entré mot centrum från Hagaleden
Hamngatan stängs för biltrafik mellan Tullhusgatan och
Östra Torggatan. För att nå Hamngatan från Hagaleden
kör man via Drottninggatan och Östra torggatan. Samma
väg används för resor i motsatt riktning.

En bedömd förändring är att man kommer välja andra
vägar till och från centrum för att undvika passage genom
Hamngatan. Detta mönster finns redan idag och kommer
sannolikt förstärkas när genomfart på Hamngatan försvåras.

Karl IX:s gata
För att förbättra framkomligheten för alla trafikslag och
för busstrafiken i första hand behöver nuvarande utformning förändras.

Kopplingar i öst västlig riktning
För genomfart i öst-västlig riktning är det Vikenförbindelsen och E 18 som har bäst framkomlighet. Genom
Tingvallastaden försvåras genomfartstrafiken. Möjlighet
finns att passera centrum genom ett antal mindre gator.
Hamngatan och Museigatan är möjliga vägar. Musiegatan
är dock enkelriktad i väst- östlig riktning och utformad
som gångfartsgata.

Hamngatan
För Hamngatan beräknas trafiken minska från 16 000 f/
ÅMD idag till lägre nivåer. Kapaciteten verkar vara ca
4000 f/ÅMD enligt de utredningar som tagits fram. Största anledningen är att det kommer vara svårt att ta sig förbi
Hamngatan på grund av låg framkomlighet. Föreslagna
lösningar verkar ha en god effekt för att minska biltrafiken
på Hamngatan, vilket är ett av målen med utvecklingen av
resecentrum.

Effekter på trafikflöden

Drottninggatan
I östra delen av Drottninggatan kommer trafiken öka och
korsningen mellan Östra torggatan och Drottninggatan
belastas mer än idag. Utformningen av korsningen är ännu
inte studerat i detalj men bedöms kunna lösas inom m
tillgängligt utrymme.

I anslutning till Klaramotet planeras för kompletterande
busskörfält för att förbättra framkomligheten för busstrafik. En ny koppling in mot stadsdelen Klara kan förbättra
möjligheten till infartsparkering och avlasta svängande
trafik mot Klara på Våxnäsgatan.
Korsningen mellan Karl IX:s: gata och Våxnäsgatan
planeras att förändras så att vänstersvängar tas bort. Det
innebär en planskild korsning där Våxnäsgatan läggs
under Karl IX:s gata. Det kompletteras med rampar som
möjliggör trafikrörelser i alla riktningar. Dessa ramper kan
också bidra till en ökad tillgänglighet till kv Fanfaren och
Karolinen.
I korsningen mellan Älvgatan och Karl IX gata prioriteras svängar mot Vikenförbindelsen. Förlängning in mot
Hamngatan förändras så att biltrafikfälten minskas i antal
och kompletteras med busskörfält.
Kopplingen in mot centrum från Karl IX:s gata sker via
Hamngatan fram till en planerad cirkulation vid Grevgatan. Från centrum mot Karl IX:s gata kommer Drottninggatan vara den mest använda utfarten. Möjlighet finns
också att sig ut via Hamngatan också.
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Trafikflöden beräknas i den trafikmodell som tagits fram
för Karlstads tätort. Modellen bygger på nuvarande flöden
med en indexerad uppräkning och med beaktande av nybyggnadsprojekt och hur Karlstad planeras att växa fram
till 2040. Trafikmodellen är prognosstyrd med en relativt
stor trafikökning som bas. Med en annan målstyrning
bedöms inte trafiken öka lika mycket som trafikmodellen
anger.
En fördjupad studie har gjorts av WSP, Konsekvens av att
begränsa kapaciteten på Hamngatan 2021-05-25. Här har lösningen för Hamngatan utvärderats utifrån att Hamngatan
får en begränsad kapacitet att hantera bilar under maxtimmen.

I västra delen av Drottninggatan kommer trafiken öka
eftersom anslutningen mellan Drottninggatan och Vikenförbindelsen blir en viktig väg ut från centrum. Tidvis kan
det innebära köer. Det finns dock en alternativ väg ut från
centrum via Grevgatan och Hamngatan som sannolikt blir
en attraktiv väg om köer bildas på andra kopplingar.

måste de centrala delarna av Karlstad avlastas från en del genomfartstrafik
när Hamngatan får en begränsad kapacitet. All trafik som idag går
Hamngatan kan inte flytta över till endast alternativa vägar i centrum.
Karl IX:s gata
Trafikflödena på Karl IX:s gata kan komma att påverkas
av flera olika åtgärder som medför olika förändringar.
Södra förbindelsen kan komma att minska trafikflödena
vid Karl IX:s gata på kort sikt men på lång sikt (2040) så
förväntas gatan ha i stort sett lika mycket trafik idag eller
någon mindre. Med andra ord så kan man säga att södra
förbindelsen minskar trafiken vid Karl IX lika mycket som
det förväntade trafiktillskottet till 2040.
Vikenförbindelsen bedöms ha marginell påverkar på
flödena vid Karl IX. Det kommer medföra en del förflyttningar men totalmängden antas oförändrad.
Det har utretts en cirkulation vid påfarten till E18 mot
Stockholm som påverkar flödena på Karl IX då den skulle
möjliggöra infart mot Klara. Cirkulationen kan medföra
minskade trafikmängder norr om Våxnäsgatan på upp
mot 20% av trafikmängden. Cirkulationen skulle medföra
omförflyttningar och vissa minskningar i trafikflöden,
dock kvarstår risk för relativt omfattande köer på en
vardagseftermiddag vid Karl IX som riskerar att hamna i
konflikt med trafiken på E18. Det skulle även kvarstå omfattande köer på Älvgatan och Klaraborgsgatan, se nedan.
Köproblematiken vid Karl IX:s gata är problematisk då
det är höga trafikflöden samtidigt som det är tätt mellan
korsningspunkterna vid Våxnäsgatan och Älvgatan. I ett
försök för att förbättra framkomligheten för samtliga
trafikslag diskuterades en mindre planskildhet i korsningen Karl IX/Våxnäsgatan. Planskildheten skulle innebära
att trafiken på Våxnäsgatan skulle gå under Karl IX för
Beräknade av förändrade vägval.

Figur 24. Övergripande ruttvalsförändringar.
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efterfrågan på resor utan de flöden som kan tänkas bli med hänsyn på den
kapacitet som finns i vägnätet. Efterfrågan på resor igenom centrum är större
än vad figuren visar.
att sedan ansluta mot Karl IX med ramper. Lösningen
med planskildhet på norra sidan av älven skulle medföra bättre framkomlighet för fordon på gatan vilket
medför att man kan omfördela viss körfältsindelning
mellan E18 och Hamngatan. Detta skulle medföra att
det skulle bli separat körfält för kollektivtrafiken in mot
centrum på stora delar av sträckan. I den signal som
föreslås vara kvar i korsningen Karl IX/Älvgatan kompletteras med ny prioritering för kollektivtrafiken vilket
innebär prioritet för kollektivtrafiken på hela sträckan
mellan E18 och Hamngatan.
Av bild framgår de framkomlighetsförbättringar som
lösningen medför för eftermiddagstrafiken. Det kvarstår lite köer kring Karl IX men detta är naturligt vid
en signalkorsning. De är dock så pass korta att risken
är liten att de bygger vidare och växer okontrollerat.
Lösningen visar även på god framkomlighet på förmiddagen. Ytterligare trimning av signalen har utretts och
visar att framkomligheten kan ökas ytterligare något.
Vikenförbindelsen
Trafiken längs Vikenförbindelsen bedöms öka med
ca 4000 f/ÅMD som en följd av den mer begränsade
kapaciteten på Hamngatan. Planerade förändringar
innebär att framkomligheten förbättras för bussen och
att korsningarna förbättras.

Beräknade flöden år 2040. Dagens flöde +/- förändrat flöde=summa

Figur 22. Gator som beräknas få en ökad belastning till följd av att Hamngatan får en begränsad
kapacitet. Utöver dessa gator flyttas trafik även över till gator längre ut i trafiksystemet.
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E 18
I dagsläget så förekommer det köer från det kommunala
vägnäten som växer sig ut på E18 vid Karl IX vid vissa
tidpunkter. De förändringar, ny planskildhet och cirkulation, som föreslås vid Karl IX:s gata minskar risken för
köer som växer sig ut på E18. Det är främst planskildheten som minskar risken.
Med Södra förbindelsen och föreslagen lösning på Karl
IX, exklusive cirkulationen vid påfart E18 österut så
bedöms trafikflödena på E18 inte påverkas nämnvärt. På
E18 väster om Karl IX så antas flödena 2040 vara desamma som det skulle vara utan åtgärder och öster om E18 så
antas trafikflödena öka marginellt. Trafikökningen bedöms
vara kring 6-7% av trafikflödena 2040.
Fördröjning 2040 utan åtgärder på Karl IX:s gata. Ju mörkare färg desto större fördröjning för biltrafiken.

Fördröjning 2040 med föreslagna åtgärder på Karl IX:s gata. Ju mörkare färg desto större fördröjning för biltrafiken.
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Genomförande

Huvudstråk för bil
Framkomligt
stråk för bil
Huvudbussstråk

Förändringarna av trafiksystemet i centrala staden bedöms
kunna delas upp i följande delprojekt:

Framkomligt
för bil i en riktning
Sekundärtstråk
busstråk

P

Större
parkering (bef/ny)
Busshållplats

1. Resecentrum, med ombyggnad av Hamngatan och
Järnvägsgatan. Detaljplan pågår.

4

2. Vikenförbindelsen. Inom gällande detaljplan.
3. Karl IX:s gatan. Ny detaljplan krävs.
4. Klaramotet. Samverkan med trafikverket och ny

P

3

detaljplan.

5. Drottninggatan, deletapp 1. Behövs för att kunna
färdigställa Järnvägsgatan. Gällande detaljplan.

6. Drottninggatan, deletapp 2. Anpassningar till ökad
trafik. Gällande detaljplan.

Bussgata

P

6

5

P

1

7. Drottninggatan, deletapp 3. Anpassningar till ökad
trafik. Gällande detaljplan.

P
P

7

P

8

8. Ny koppling mellan Tyggårdsviken och Herrhagen.
Detaljplan krävs.

2
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B

Effekter på stadsmiljön
Förändringarna av trafiksystemet i centrala staden bedöms
få följande konsekvenser för stadsmiljön i Tingvallastaden:

•

Tillgänglighet och framkomlighet för resenärer med
tåg och buss förbättras.

•

Stadsmiljön förbättras för gående och cyklister i Tingvallastaden.

•

I Tingvallastaden minskar genomfartstrafiken.

•

Möjligheten att ta sig fram med bil i centrum ska
fortsatt vara god för besökare till centrum, men genomfartstrafiken försvåras vilket kan påverka besöken
i centrum.

•

Trafiken ökar lokalt i vissa snitt vilket påverka stadsmiljön i anslutning till dessa lägen. Det rör sig tex om
Viken, Västra bron och delar av Drottninggatan.

•

Längs Karl IX gata bedöms trafiken flyta smidigare
och köerna minskar. Miljön kan kompletteras med
ytterligare bebyggelse som ökar känslan av att befinna
sig i staden.
Hamngatan vid järnvägsstationen. Framtidsbild (white arkitekter).
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Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad,
054-540 00 00, stadsbyggnadsförvaltningen@karlstad.se

