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1 INLEDNING 

Karlstads kommun har två detaljplanearbeten på gång i stadsdelen 

Välsviken, som ligger ca 5 km öster om Karlstads centrum, intill E18. De 

båda detaljplanerna omfattas av en fördjupning av översiktsplanen, FÖP 

Välsviken, som antogs av Kommunfullmäktige 2019. 

Den ena detaljplan är Detaljplan vid Universitetsmotet som bl a föreslår 

handel, bensinmack och ny cirkulationsplats, den andra är detaljplan för 

bygghandel mm som förslår handel för skymmande varor, idrott och gata. De 

båda detaljplanerna är förenliga med FÖP Välsviken som för övrigt föreslår 

handel, verksamheter och bostäder i eller intill områdena för de nya 

detaljplanerna. 

Infrastrukturen kommer att förändras i samband med att Välsviken byggt ut i 

enligt med FÖP Välsviken. Nya vägar kommer anläggas inom området och 

några av korsningspunkterna kommer att förändras för att klara av den 

ökade mängden trafik som exploateringen i området kommer att ge upphov 

till.  

I samband med att Detaljplan vid Universitetsmotet påbörjades (år 2014) har 

trafikutredningar tagits fram. Detaljplan för bygghandel har påbörjats så sent 

som, år 2019, och har därmed kommit med några nya förutsättningar, som 

påverkar infrastrukturen i området. Sedan i våren 2020 har båda dessa 

detaljplaner tagits hänsyn till i den nu pågående Trafikanalys.  

I samband med arbetet med FÖP Välsviken, togs en trafikanalys fram för 

området år 2017 av WSP (Scenario Välsviken, Karlstad trafikmodell, WSP, 

2017). Denna analys ansågs även behöva uppdateras med nya 

trafikmätningar och justerad markanvändning. 

1.1 SYFTE 

Syftet med denna utredning är att analysera hur trafiksituationen inom 

Välsviken ser ut med en uppdaterad version av markanvändningen som 

föreslås i FÖP Välsviken. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Under högtrafik uppstår idag köer på Rävbergsvägen (vägen in till 

handelsområdet) samt på Välsviksleden in mot det befintliga 

handelsområdet. Ibland sträcker sig även kön till avfartsrampen från E 18.  

Nya trafikmätningar gjordes fredag den 12:e juni mellan 15:15 och 16:45 i 

följande korsningspunkter:  

 Norra avfartsrampen/Välsviksleden/Gustaf Frödings gata 

 Södra avfartsrampen/Välsviksleden 

 Rävbergsvägen/Välsviksleden 

Figur 1 redovisar dagens trafikflöden på de olika vägarna i området.   
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Figur 1 Dagens trafikflöden under eftermiddagens maxtimme i fordon/timme som illustreras med 
en framtida utformning av vägnätet.  

 

Utöver det gjordes en slangmätning mellan södra avfartsrampen och 

Rävbergsvägen mellan tisdag den 9:e juni kl. 14:00 och måndag den 15:e 

juni kl. 09:00 för att säkerställa att en fredag eftermiddag är representativ 

som maxtimme.  
Den fördjupande översiktsplanen för Välsviken innehåller bostäder, handel 

och verksamheter. Figur 2 visar den tänkta exploateringen i området. 

 

Figur 2 Tänkta markanvändningen i Välsviken.  

Till följd av den nya exploateringen kommer även infrastrukturen i området 

att förändras enligt gällande FÖP Välsviken: 

1. Korsningen E18 ramp S/Välsviksleden byggs om till en cirkulationsplats.   

2. Korsningspunkten Östra infarten/Sommargatan (söder om 

Kroppkärrsmotet) utformas som en cirkulationsplats.  
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3. Korsningspunkten E18 ramp N/Sommargatan (norr om Kroppkärrsmotet) 

utformas som en cirkulationsplats.  

4. En förlängning av Rävbergsvägen (som idag slutar i handelsområdet) till 

Kroppkärrsmotet.   

5. En ny kollektivtrafik/gång- och cykelanslutning från Kronoparken till den 

nya vägen mellan Kroppkärrsmotet och Välsviken (förlängningen av 

Rävbergsvägen) som seden fortsätter söderut till Välsviksleden. Mellan 

förlängningen av Rävbergsvägen och Välsviksleden är anslutningen 

även öppen för biltrafik.  

6. En ny väg mellan den nya cirkulationsplatsen vid den södra rampen till 

Lantmannavägen. 

 

I kommunens översiktsplan finns det ett förslag på en ny sträckning av väg 

236. En ny bro planeras mellan Lamberget och Kalvholmen som kopplar 

samman Hammaröleden med Välsviksleden. Detta skulle innebära att trafik 

flyttas över från nuvarande Hammaröleden till Välsviksleden och ansluter till 

E18 vid Välsviken. I analysen ingår en ny sträckning av väg 236. Den 

tidigare analysen (Karlstad trafikmodell, Prognos 2040, WSP, 2017) visade 

att en ny sträckning innebär att trafikflödet på Välsviksleden ökar med cirka 

3 100 fordon/dygn (ÅDT). 
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3 TRAFIKPROGNOS 2040 

Med ett fullt utbyggt Välsviken kommer trafiken på vägarna i området att öka. 

För att beräkna trafikflöden år 2040 har trafikalstringen från den nya 

exploateringen lagts på trafikräkningarna och effekten av den nya 

infrastrukturen i området såsom parallellvägen och ny sträckning av väg 236 

applicerats. Beräkningen gjordes på följande sätt:  

 

 

Figur 3 Beräkningssteg för prognosflöden 2040. 

 

Figur 4 visar den beräknade trafikalstringen baserad på markanvändningen 

för bostäder, handel, industri, byggvaruhandel och bensinstationen enligt 

Figur 2.  

 

Figur 4 Trafikalstringen i Välsviken.  

Förändring 2 och 3 i kapitel 2 antas inte har någon märkbar påverkan på 

denna trafikanalys.  

Den tidigare analysen visade att en del trafik från/till köpcentret kommer att 

trafikera via den nya parallellvägen (förändring 4 i kapitel 2) söder om E18 

mellan Kroppkärrsmotet och Välsviksleden. Det handlar om cirka 300 fordon 

under maxtimmen och har en avlastande effekt på Välsviksleden.  
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Samma analys visade även att en bilanslutning mellan Koppkärrsmotet och 

Välsviken (förlängning av Rävbergsvägen) antas avlasta Välsviksleden med 

ca 1800 f/dygn (med ny sträckning av väg 236).  

Den tidigare analysen visade också att en ny sträckning av väg 236 leder till 

en trafikökning på cirka 3 100 f/dygn (ÅDT) på Välsviksleden, det vill säga 

drygt 300 fordon under maxtimmen.  

Mesomodellen visade dessutom att genomfartstrafiken från Välsviksleden 

syd till E 18 minskar med cirka 100 fordon under maxtimmen på grund av 

den nya infrastrukturen. Detta beror troligen på hög belastning som medför 

att trafikanter väljer andra vägar. 

Analyser har visat att det är möjligt och nödvändigt att det finns in- och utfart 

till byggvaruhandeln från norr och syd, dvs. från Banvaktarvägen och från 

den nya vägen mellan Universitetsmotet och Alstermotet. 

Utöver det har det antagits att trafiken från/till de markerade områden i Figur 

5 mot öst trafikerar via Alstermotet istället för Universitetsmotet. 

 

Figur 5 Områden som delvis antas trafikera via Alstermotet.  

 

Figur 6 visar de prognosflödena år 2040. 
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Figur 6 Prognosflöden år 2040. 
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4 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultat från simuleringen. 

4.1 RESULTATUTTAG I VISSIM 

Olika typer av resultat kan tas ut från en simuleringsmodell, till exempel 

restider, kölängder eller ögonblicksbilder. 

4.1.1 Kölängd 

I Vissim kan en kölängd mätas från en given startpunkt, till exempel från 

stopplinjen vid en korsning, till slutet av kön. I modellens beräkningssteg 

antas ett fordon vara i kö om dess hastighet är lägre än 5 km/h. Fordonet 

befinner sig sedan i kö enligt modellens beräkning till dess att hastigheten är 

över 10 km/h eller då avståndet till intilliggande fordon överstiger 20 meter. 

Detta innebär att fordon i modellen kan anses vara i kö både då de står helt 

stilla och då de rör sig sakta framåt. I verkligheten kan en kö uppträda på 

många olika sätt och olika personer kan uppleva kö olika sätt. Detta gör att 

modellens sätt att redovisa kö kan skilja sig från vad en trafikant upplever 

som kö.  

Med 85-percentilen avses att 85 procent av tiden under den tidsperiod som 

analyseras är kön lika med eller kortare än angiven kö. 

4.1.2 Ögonblicksbilder 

En ögonblicksbild är en bild som visar hur en trafiksituation ser ut vid en 

specifik tidpunkt i modellen. I modellen så varierar trafiksituationen under en 

maxtimme på samma sätt som i verkligheten vilket gör att en ögonblicksbild 

bara ger en bild av trafiksituationen under just den sekunden. 

Ögonblicksbilder måste därför analyseras tillsammans med de numeriska 

resultaten som modellen genererar.  
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4.2 SIMULERINGSRESULTAT 

Nedan redovisas resultat från simuleringen för 2040 scenariot med den 

tänkta utformningen samt med åtgärder.  

4.2.1 2040 scenariot 

Med den tänkta utformningen från den fördjupade översiktsplanen så uppstår 

det långa köer på avfartsrampen samt mellan cirkulationsplatserna i 

norrgående riktning. Denna kön sträcker sig ofta bakåt till södra 

cirkulationsplatsen och leder till framkomlighetsproblem på det lokala 

systemet.  

Kösituationen på Rävbergsvägen in till handelsområdet kommer inte vara 

lika ansträngd som idag. I och med att det finns en lokalväg söder om E 18 

mellan Kroppkärrsmotet och Välsviksleden kommer en del av den trafiken 

som ska till och från Välsviken att åka via det motet istället för 

Universitetsmotet.  

 

Figur 7 Ögonblicksbild med prognosflöden utan åtgärder. 

Det gjordes även ett test där det bara finns möjlighet för in- och utfart till 

byggvaruhandeln från syd, dvs. från Banvaktarvägen. Simuleringen visade 

större framkomlighetsproblem i södra cirkulationsplatsen samt köbildning 

mellan cirkulationsplatserna i norrgående riktning jämfört med in- och utfart 

från norr och syd. Alternativet förkastades på grund av det. 

Ett annat test gjordes där det bara finns möjlighet för infart från syd 

(Rävbergsvägen) och utfart från nord. Även detta alternativ förkastades på 

grund dålig framkomlighet i södra cirkulationsplatsen främst för trafik från 

köpcentret och från Välsviksleden syd. 
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4.2.2 2040 scenarion med åtgärder 

För att minska köbildningen på avfartsrampen har följande åtgärder testats:  

 Dubbla körfält genom cirkulationsplatsen (vid södra avfartsrampen) 

från väst till öst 

 Fri högersväng från södra avfartsrampen 

 Bredda södra avfartsrampen 

Effekten av dessa åtgärder är att systemet blir mer robust och att kön på 

avfartsrampen blir betydligt kortare utan risk för att sträcka sig hela vägen till 

E 18. Kön mellan cirkulationsplatserna blir däremot längre då det blir svårare 

för trafik i norrgående riktning att ta sig in i cirkulationsplatsen som ramperna 

ansluter till. Denna kö sträcker sig bakåt till södra cirkulationsplatsen under 

25% av tiden och leder till framkomlighetsproblem på det lokala systemet. 

 

Figur 8 Ögonblicksbild med prognosflöden, breddad ramp, fri höger samt dubbla körfält väst till 
öst. 

I varaktighetsdiagrammet i Figur 9 redovisas hur ofta under 

simuleringstimmen (maxtimmen) köbildning uppstår på avfartsrampen. 

Under cirka 45% av tiden uppstår det ingen köbildning, under 85% av tiden 

är kön kortare än 17 meter och under 100% av tiden är kön kortare än 134 

meter. Med åtgärder sträcker sig kön därmed aldrig hela vägen till E 18.   
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Figur 9 Kölängder under maxtimmen för scenariot med prognosflöden och åtgärder på 
avfartsrampen.  

 

I ett nästa steg har det testats ytterligare en åtgärd för att göra det lokala 

systemet mer robust.  

 Dubbla körfält rakt fram genom cirkulationsplatsen (vid södra 

avfartsrampen) från syd till nord. 

Effekten av denna åtgärd är att köbildningen på Välsviksleden samt från 

Rävbergsvägen är kortare och att framkomligheten därmed förbättras på det 

lokala nätverket. Detta då det inte uppstår några längre köer mellan 

cirkulationsplatserna.     

0

50

100

150

200

250

300

350

5
%

1
0

%

1
5

%

2
0

%

2
5

%

3
0

%

3
5

%

4
0

%

4
5

%

5
0

%

5
5

%

6
0

%

6
5

%

7
0

%

7
5

%

8
0

%

8
5

%

9
0

%

9
5

%

1
0

0
%

K
ö

lä
n

gd
 i 

m
et

er

%-percentil

Kölängd avfartsramp

2040 med fri höger och breddad ramp Längd avfartsramp



 
 

 
14 | 2020.25975  • Trafikanalys Välsviken 

 

Figur 10 Ögonblicksbild med prognosflöden, breddad ramp, fri höger, dubbla körfält väst till öst 
samt dubbla körfält syd till nord. 
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5 SLUTSATS 

Karlstads kommun har tagit fram en fördjupning av översiktsplanen för 

Välsviken (FÖP Välsviken, KF 2019) Inom FÖP-området planeras för handel, 

verksamheter och bostäder som kommer alstra mer trafik på vägarna i 

området. Till följd av den nya exploateringen (genom de två detaljplanerna 

som är under framtagande) kommer även infrastrukturen i området att 

förändras. Bland annat planeras det att bygga om korsningen 

Välsviksleden/södra avfartsrampen. 

Simuleringen visade att kapaciteten i denna cirkulationsplats kommer vara 

tillräckligt hög med ett fullt utbyggt område om den utformas enligt figuren 

nedan, det vill säga med dubbla körfält in till cirkulationsplatsen från varje 

ben, fri höger från avfartsrampen, breddad avfartsramp samt dubbelfilighet 

för trafik från öst till väst och trafik från syd till norr.  

 
Figur 11 Utformningsalternativ som visar tillräckligt bra kapacitet för att klara av framtida 
trafikflöden. 

 

Med denna utformning kan en bra framkomlighet under maxtimmen 

säkerställas både på avfartsrampen samt på Välsviksleden. Det finns ingen 

risk för köbildning ut mot E 18.  
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