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PM Välsvikens bytespunkt 

Bakgrund 
Välsviken är ett expansivt område med flera planerade nyetablering i form av både 
bostäder och företagslokaler. För att möjliggöra kollektiva resor, behövs ny 
infrastruktur i området som gör det enkelt att välja kollektivt resande framför bilen.  

 

Nutid 
I dagsläget finns ingen regional trafik inom området Välsviken. Tätortstrafiken 
trafikerar området med baslinjerna 2 & 5 samt speciallinjen 53 under begränsade 
timmar. 

 

Framtiden 
För att göra regiontrafiken mer attraktiv är det viktigt med korta restider. En 
bytespunkt vid Välsviken möjliggör att regiontrafikens stomlinjer kan köra en 
snabbare väg in och ut från centrum. Resenärer som vill vidare till andra resmål 
med tätortstrafik får möjlighet att byta linje vid denna bytespunkt. Bytespunkten 
innefattar hållplatserna 1-4. 

Visionen för tätortstrafiken är att koncentrera delar av trafiken i stråk med hög 
turtäthet med kanske så pass hög turtäthet som var 6:e minut. För hållplatserna 1-4 
kan de två stråken förbi Välsviken, i praktiken innebära en buss var 3:e minut i 
vardera riktningen under peaktiderna. 

Tågresenärer från Välsvikens station kan via hållplatserna 5-6 ta sig smidigt till 
Välsvikens handelsområde och eventuella nyetableringar i närområdet. 

En bytespunkt vid Välsviken möjliggör fler kollektiva resmöjligheter som inte är 
möjliga i dagens trafiklösningar och binder samman Karlstad – Väse – 
Kristinehamn och i framtiden vidare till Örebro. 
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Karta 

 

Förklaring 

Orange ring: Stråkethållplats 
Gul ring: Regionhållplats 
Orange/gul ring: gemensam hållplats 
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Läge   Storlek Beskrivning 

1 Gemensam hållplats 
för region- & 
tätortstrafik. 

2 x lägen Regiontrafik (från öster om Karlstad) 
i riksting väster gör en avstickare 
från motorvägen. Resenärer som vill 
vidare till Välsvikens handelsområde 
eller vidare med Stråket kan åka från 
hållplatsen.  
 

Stråket i riktning Välsviken trafikerar 
hållplatsen i de fall resenär meddelat 
via fast monterad lampa att hen 
önskar åka med, alternativt vid 
avsläpp. 

2 Stråket-hållplats 2 x lägen Resenärer från regiontrafikens läge 1 
som ska vidare till Universitet eller 
andra resmål längs stråket-linjen kan 
nyttja denna hållplats. 

3 Stråket-hållplats 2 x lägen Resenärer från tex Universitet går av 
vid denna hållplats för byte till 
regiontrafik österut (läge 4) mot tex 
Kristinehamn. Möjligt att användas 
av resenärer till tilltänkta 
nyetableringar. 

4 Region-hållplats 2 x lägen Regiontrafik i riktning österut mot 
tex Kristinehamn gör en avstickare 
från motorvägen, vänder i den 
tilltänkta rondellen och angör nytt 
hållplatsläge i anslutning till 
motorvägspåfarten. 

5 Stråket-hållplats 1 x läge Kan nyttjas av resenärer från 
Välsvikens station som vill till tex 
Välsvikens handelsområde eller 
tilltänkta nyetableringar (som 
Bauhaus och bostadsområde). 

6 Stråket-hållplats 1 x läge Påstigande till Välsvikens station 
eller avstigande till nyetableringar. 
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