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1.  SaMManFaTTninG

Bakgrund och syfte
Karlstads kommun har påbörjat arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) 
för Välsviken. 
Kommunen har en stor efterfrågan på industrimark och Välsviken är utpekat som 
ett framtida exploateringsområde. 
Som en del av den fördjupade översiktsplanen tas denna trafikutredning fram 
för att beskriva effekter och konsekvenser av den planerade utbyggnaden av 
området.

Förutsättningar 
Området som omfattas av den fördjupade översiktsplanen ligger i den östra de-
len av Karlstad, mellan E18 och Vänern. Järnvägen, Värmlandsbanan, passerar 
i söder inom området. inom området planeras handel, verksamheter och blandad 
bostadsbebyggelse med koppling till både universitetet och Vänern.
Kommunen planerar en utbyggnad av området med cirka 1 600 bostäder och 
cirka 160 000 exploateringsyta för handel, kontor och industri. 
För respektive markanvändning har en erfarenhetsmässig omsättning per par-
keringsplats använts. Parkeringstalen utgår från kommunens rekommenderade 
parkeringstal,
i kommunens översiktsplan finns förslag på en ny bro mellan Lamberget och 
Kalvholmen som kopplar Hammaröleden och Välsviksleden. Detta skulle inne-
bära att framförallt den tunga trafiken inklusive farligt gods, flyttas från nuvarande 
Hammaröleden via en ny bro och vidare på Välsviksleden mot E18.

Befintliga förhållanden
Under högtrafik uppstår ofta köer på Rävbergsvägen, vidare ut på Välsviksleden,  
i riktning mot befintligt handelsområde. 
Det uppstår även köer på den södra avfartsrampen från E18 för trafik i riktning 
mot norr, Vissa trafikanter väljer att svänga söderut på Välsviksleden för att se-
dan köra runt i cirkulationsplatsen Välsviksleden/Rävbergsvägen vidare norrut på 
Välsviksleden i riktning mot Kronoparken. 

Konsekvenser och förslag till åtgärder
Den nygenererade trafiken från de nya bostads- och verksamhetsområdena 
kommer att påverka framkomligheten i befintliga korsningar. På Välsviksleden 
bedöms trafiken öka med drygt 3 000 fordon/dygn. 
Korsningen E18 ramp S/Välsviksleden föreslås byggas om till en cirkulations-
plats med två inkommande körfält i varje tillfart.  
Genom att ansluta handelsområdet via den södra rampen på E18 minskar risken 
för köer på Välsviksleden och avfartsrampen från E18. Befintlig kilavfart förlängs 
västeut och byggs om till en parallellavfart. Rampen grenas sedan ut till två kör-
fält där det södra körfältet ansluter till en ny cirkulationsplats strax nordöst om 
XXl. 
Den nya lokalvägen från handelsområdet i Välsiken föreslås anslutas till Kropp-
kärrsmotet, i en cirkulationsplats. Syftet med vägen är att avlasta den befintliga 
infarten till handelsområdet via Välsviksleden samt att ansluta föreslagna bo-
stadsområden i den nordvästra delen av planområdet.
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nya gång- och cykelvägar föreslås längs de föreslagna huvudvägarna inom om-
rådet för den fördjupade översiktsplanen. 
Samordnade hållplatslägen, så kallade bytespunkter för den lokala och regio-
nala kollektivtrafiken, föreslås norr och söder om E18 på Välsviksleden. Exakta 
lägen för bytespunkterna kommer att bestämmas i senare skede då utformning 
av angränsande bostads- och verksamhetsområden samt nya gator kommer att 
detaljstuderas. 

Fortsatt arbete
Det fortsatta arbetet förutsätter fortsatta samråd med Trafikverket, Värmlands-
buss och Länsstyrelsen. 

Ny cirkulationsplats

Ny cirkulationsplats

Ny cirkulationsplats

Ny anslutning till 
handelsområdet via be ntlig 
avfartsramp
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2.  inLEDninG

2.1 Bakgrund och syfte
Karlstads kommun har påbörjat arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) 
för Välsviken. 
Kommunen har en stor efterfrågan på industrimark och Välsviken är utpekat som 
ett framtida exploateringsområde. Områdets läge med tanke på tillgängligheten 
till E18, järnvägen och Välsviksleden gör det attraktivt för etablering av ytterligare 
handel/verksamheter samt kontor och bostäder. närheten till universitetet och 
Kronoparken är också fördelaktigt liksom närheten till Vänern. 
Trafikverket och Karlstads kommun har planer på att utveckla järnvägen. Längs 
järnvägssträckningen inom planområdet finns mark reserverat för dubbelspår 
samt för omlokalisering av den befintliga rangerbangården i Karlstads centrum. 
Som en del av den fördjupade översiktsplanen tas denna trafikutredning fram 
för att beskriva effekter och konsekvenser av den planerade utbyggnaden av 
området. 
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Område för fördjupad översiktsplan Välsviken
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3.  FÖRUTSäTTninGaR

3.1 Översiktsplan 2012, Karlstad 
Översiktsplanens inriktning pekar på en utveckling av stadens centrala delar men 
också av stadens randzoner så att en ökad Väner och älvkontakt kan uppnås. 
Den planerade utbyggnadsordningen delats in i tre etapper där Välsviken ingår i 
etapp två som ett av de prioriterade områdena. 
Området ses som en viktig del av utvecklingen i Karlstads östra delar. Efter att 
Välsviken har byggts ut skulle delar av Tormestad kunna förtätas, en förutsättning 
för detta skulle då bland annat vara att koppla ihop Hammaröleden och Välsviks-
leden via en ny bro mellan Lamberget och Kalvholmen. Detta skulle innebära att 
framförallt den tunga trafiken inklusive farligt gods, flyttas från nuvarande Ham-
maröleden via en ny bro och vidare på Välsviksleden mot E18. i nuläget (år 2015) 
är det ungefär 1 800 fordon/dygn som åker till och från Hammaröleden till och 
från E18 österut via Bergmotet. av dessa är cirka 300 tunga fordon. En översiktlig 
bedömning är att 500 -1 000 fordon flyttar från Hammaröleden till Välsviksleden 
via en ny bro mellan Lamberget och Kalvholmen. 

ny bro mellan Lamberget och Kalvholmen, koppling Hammaröleden och Välsviksleden enligt 
Översiktsplan 2012, Karlstad.
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3.2 Fördjupad översiktsplan - Välsviken
Området som omfattas av den fördjupade översiktsplanen ligger i den östra de-
len av Karlstad, mellan E18 och Vänern. Järnvägen, Värmlandsbanan, passerar 
i söder inom området. inom området planeras handel, verksamheter och blan-
dad bostadsbebyggelse med koppling till både universitetet och Vänern. Befintlig 
rangerbangård vid Karlstads centralstation planeras att flyttas till Välsviken. 
i nuläget finns iCa Kvantum, Jula, Elgiganten, Lager 157, Stadium.Outlet och 
XXL etablerade i området. 
Mellan Välsviksleden och järnvägen finns även viss befintlig verksamhet i form 
av ett åkeri etc.

Förslag markanvändning fördjupad översiktsplan för Välsviken, enligt skiss från Karlstads kommun 
september 2015.
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år 2013
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år 2013
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4.  BEFinTLiGa FÖRHåLLanDEn

4.1 Trafik
Väg 
i den norra delen av utredningsområdet ligger E18 som är riksintresse för kom-
munikation. Enligt Trafikverkets mätningar, från år 2013, uppgår trafiken på 
E18 till cirka 19 700 fordon per årsmedeldygn väster om Universitetsmotet och 
cirka 17 100 fordon per årsmedeldygn öster om Universitetsmotet. Hastighe-
ten är begränsad till 90 kilometer/timme.
inom det aktuella utredningsområdet är Välsviksleden områdets huvudgata. 
Den sträcker sig mellan Örsholmen i söder till E18 i norr. Hastigheten på Väl-
sviksleden är begränsad till 70 kilometer/timme mellan Örsholmen och cirku-
lationsplatsen vid infarten till det befintliga handelsområdet och 50 kilometer/
timme vidare norrut. Karlstads kommun uppmätte trafikflödet år 2013 till cirka 
6 300 fordon/dygn. Välsviksleden är också en rekommenderad transportled för 
farligt gods.andelen tung trafik bedöms till cirka 24%.väster om Rävbergsvä-
gen och cirka 16 % öster om Rävbergsvägen. 
Korsningen Välsviksleden/Rävbergsvägen är infart till det befintliga handels-
området. Rävbergsvägen fortsätter genom handelsområdet och slutar i den 
bortre delen av parkeringsytorna. Enligt gällande detaljplan ska Rävbergsvä-
gen kunna förlängas mot Kroppkärrsmotet.
i februari 2015 genomfördes en manuell trafikräkning i korsningarna Välsviks-
leden/Rävbergsvägen och Välsviksleden/E18 ramp södra. Trafikräkningen ge-
nomfördes under den mest belastade timmen en fredag eftermiddag, vilket i 
princip motsvarar DH-max.
Kapacitetsberäkningar har gjorts i programmet Capcal, med resultatet från 
trafikräkningen som indata. i faktarutan till höger framgår kraven enligt VGU 
(Vägar och gators utformning) för belastningsgrad i korsningar. i vidstående 
illustrationen redovisas de manuellt räknade trafikströmmarna samt den beräk-
nade belastningsgraderna för de två korsningarna. 
Beräkningarna visar att belastningsgraden ligger över den önskade service-
nivån på den södra avfartsrampen från E18. Under trafikräkningen iakttogs 
köer på rampen för trafik som skulle svänga norrut på Välsviksleden. Vissa 
trafikanter valde att svänga söderut på Välsviksleden och sedan köra runt i cir-
kulationsplatsen Välsviksleden/Rävbergsvägen vidare norrut på Välsviksleden 
i riktning mot Kronoparken. 
Under högtrafik uppstår ofta köer på Rävbergsvägen och Välsviksleden in mot 
det befintliga handelsområdet. Strax innan infarten till parkeringen finns håll-
platslägen samt ett övergångsställe, vilket medför att trafiken stoppas upp och 
köer bildas.
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Räknade flöden samt belastningsgrad under 
dimensionerande timme i korsning, år 2015.

BelaSTnIngSgrad

Enligt ”Övergripande krav för 
Vägars och gators utformning” 
får inte belastningsgraden under 
maxtimmen (DH-max) överstiga 
1,0 oavsett korsningsutformning. 
Önskad servicenivå uttryckt 
som belastningsgrad för 
dimensionerande timme (DH-
dim) är <0,6 för korsningar 
med väjningsplikt och <0,8 för 
cirkulationsplatser.
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Uppräkningstal	och	prognosår
Enligt Karlstads kommun är trafiktillväxten 0 % på de kommunala vägarna. För  
E18 gäller Trafikverkets uppräkningstal i åtgärdsplaneringen.
år 2040 har valts som prognosår.

Järnväg
Järnvägen, Värmlandsbanan, som går mellan Charlottenberg och Laxå är av 
riksintresse för kommunikationer. Sträckan mellan Karlstad och Kristinehamn är 
ett hårt belastat enkelspår med stora kapacitetsproblem. år 2011 trafikerades 
banan av 24 godståg per dygn samt 52 persontåg per dygn. 

4.2 Gång- och cykeltrafik
idag finns en gång- och cykelväg längs Välsviksleden som knyter samman Kro-
noparken, Heden/Sjöstad och Örsholmen. Gång- och cykelvägen ingår i Karl-
stads huvudcykelnät. Strax söder om korsningen Välsviksleden/Rävbergsvägen  
finns en anslutning till handelsområdet via en gång- och cykelvägstunnel under 
Välsviksleden.
Under E18 passerar gång- och cykelvägen parallellt med Välsviksleden i en ge-
mensam tunnel.
Mellan Kroppkärrsmotet och Universitetsmotet finns en planskild gång- och cy-
kelpassage under E18 som förbinder skogsområdet i Välsviken med Kronopar-
ken.

4.3 Kollektivtrafik
Välsvikens handelsområde trafikeras idag av Karlstadsbuss nummer 2 från Stora 
Torget via Karlstads universitet. Hållplatsen i Välsvikens handelsområde ligger 
strax innan den första infarten till iCa:s parkering. Linje 53 trafikerar sträckan 
universitet - Välsvikens station. Linje 1 går mellan Campus, universitetet och 
Karlstads centrum via E18. 
Värmlandstrafik är huvudman för den regionala trafiken. E18 trafikeras av buss-
linje nummer 401, 500, 501, 511 och 560 (nattbuss). Den regionala busstrafiken 
har ingen hållplats i anslutning till Välsviken.
Den regionala tågtrafiken trafikerar Värrmlandsbanan och i anslutning till Välsvi-
ken finns en hållplats, se vidstående karta.

4.4 Trafiksäkerhet
Under perioden 2010-2014 har det inträffat 23 polisrapporterade/sjukhusrappor-
terade olyckor. i 11 av olyckorna var oskyddade trafikanter inblandade. inget 
motorfordon var inblandad i någon av olyckorna med oskyddade trafikanter.

Välsviksleden och gång- och cykelväg passerar planskilt under E18. Vy mot norr.
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Gång- och cykelvägar samt hållplatser inom utredningsområdet.
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5.  TRaFiKaLSTRinG

Kommunen planerar en utbyggnad av området med cirka 1 600 bostäder och 
cirka 160 000 exploateringsyta för handel, kontor och industri. 
För respektive markanvändning har en erfarenhetsmässig omsättning per par-
keringsplats använts. Parkeringstalen utgår från kommunens rekommenderade 
parkeringstal, se nedanstående tabell.

lOKalTYP Tingvallastaden Övriga kommunen
Bostäder 7 8-10
Handel 20 24

Kontor/hantverk 2 13

Industri/lager - 7

antal parkeringsplatser per 1000 kvm BTa

i vilken utsträckning den trafik, som beräknas alstras av den utökade handeln, 
är nygenererad eller består av trafik som redan idag besöker handelsområdet 
är svårt att bedöma. Erfarenheter visar att en stor del av resorna sker mellan ett 
handelsområdes olika delar. Dessa resor utförs med bil alternativt till fots. För 
nya etableringar som planeras i det befintliga handelsområdet antas att cirka 50 
% av den trafik som de nya etableringarna tillför är nyalstrad trafik. 
Under hösten 2014 genomförde Region Värmland en resvaneundersökning för 
samtliga kommuner i Värmland. Utifrån resultatet från denna undersökning har 
antagits att 75% av resorna  till och från de nya bostadsområdena görs med bil. 
i nedanstående karta redovisas den bedömda trafikalstringen från respektive 
verksamhetsområde. Flödet under den dimensionerande timmen antas till 13 % 
av dygnstrafiken.
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6.  KOnSEKVEnSER OCH FÖRSLaG 
TiLL åTGäRDER

6.1 Trafik
Efter att full utbyggnad i Välsviken enligt förslaget i den fördjupade översiktspla-
nen, inklusive en ny bro mellan Lamberget och Kalvholmen, bedöms trafiken på 
Välsviksleden öka med drygt 3 000 fordon/dygn. Trafikflöden prognosåret 2040 
framgår av nedanstående illustration.
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Trafikflöden (fordon/dygn) efter full utbyggnad i Välsviken, prognosår 2040.
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6.2 Korsning E18 ramp S/Välsviksleden
i samband med ny detaljplan för en bensinstation strax söder om E18 i anslutning 
till Välsviksleden föreslås att den befintliga korsningen E18 ramp S/Välsviksleden 
byggs om till en cirkulationsplats, se nedanstående skiss. 
Cirkulationsplatsen föreslås utformas med två inkommande körfält i varje tillfart. 
Trafikprognos samt belastningsgrad vid full utbyggnad enligt den fördjupade 
översiktsplanen, framgår av nedanstående figurer.
Belastningsgraden i korsningen beräknas inte överstiga 0,8 efter full utbyggnad.  
För det norrgående körfältet på Välsviksleden beräknas belastningraden till 0,78. 
Medelkölängden i körfältet under den dimensionerande timmen är beräknad till 
ett fordon, vilket motsvarar 6-25 meter beroende på om det är en personbil eller 
ett tungt fordon med släp. Under 10 % av tiden under den dimensionerande tim-
men kan kölängderna vara längre än 2,5 fordon. 

Förslag utformning för korsningen E18 S/Välsviksleden

Beräknade belastningsgrader år 2040, efter 
full utbyggnad. 
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2040, efter full utbyggnad.
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6.3 Korsning Rävbergsvägen/Välsviksleden
Trafikprognos samt belastningsgrad vid full utbyggnad enligt den fördjupade 
översiktsplanen framgår av nedanstående figurer. Beräkningen är utförd utifrån 
befintlig körfältsindelning i cirkulationsplatsen. 
För trafiken på Rävbergsvägen och norrgående trafik på Välsviksleden överstiger 
belastningsgraden den önskade servicenivån på 0,8 för cirkulationsplatser. 

Övergångsställe och hållplatslägen längs Rävbergsvägen, Vy mot öster.

E18 Ramp /Välsviksleden

Tra !"öden

Belastningsgrad

Infart handelsområde

Tra !"öden
Belastningsgrad

Belastningrad

Belastningsgrad

E18 ramp S E18 ramp S

Rävbergsvägen Rävbergsvägen

Rävbergsvägen

-300 bilar ut och in via Rävbergs-
vägen. Kroppkärrsmotet och ny 
ramp.
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Ett körfält rakt fram Väls-
viksleden norrut

0,580,58

0,68

0,19

0,08 0,62
0,60

0,54

0,920,35

0,85
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0,67

0,720,72
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Trafikflöde dimensionerande maxtimme år 
2040, efter full utbyggnad.

För att förbättra framkomligheten i cirkulationsplatsen föreslås en lokalväg mel-
lan Kroppkärrsmotet och handelsområdet. En sådan åtgärd skulle medföra att 
belastningsgraden sjunker under 0,8 på Rävbergsvägen och till 0,8 på Välsviks-
leden. Medelkölängden under den dimensionerande timmen skulle då minska 
från cirka 29 fordon till 3 fordon på det norrgående körfältet på Välsviksleden. På 
Rävbergvägen beräknas medelkölängden minska från drygt 20 fordon till cirka 4 
fordon.
även om belastningsgraden understiger 0,8 för anslutande trafik norrifrån, in 
på handelsområdet, kan det under maxtimmen uppstå köer på Rävbergsvägen 
Detta beror främst på det övergångsställe som ligger i anslutning till den första in-
farten till iCa, men även infarten till iCa påverkar framkomligheten. i dag har han-
delsområdet endast tillfart via cirkulationsplatsen Rävbergsvägen/Välsviksleden. 
Under högtrafik uppstår ofta köer på Rävbergsvägen, vidare ut på Välsviksleden,  
i riktning mot befintligt handelsområde. 
Med ökad trafik i samband med nyetableringar kommer köerna att öka vilket 
också kommer att påverka framkomligheten i den nya cirkulationsplatsen som 
föreslås norrut på Välsviksleden i anslutning till rampen från E18. Dettta i sin tur 
kan medföra köer på rampen från E18.

Beräknade belastningsgrader år 2040, efter 
full utbyggnad.
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infart till iCa från Rävbergsvägen föreslås stängas.

ny infart till handelsområde via ramp.

Genom att ansluta handelsområdet via den södra rampen på E18 skulle köerna 
minska och framkomligheten förbättras på Rävbergvägen in mot handelsområ-
det. Befintlig kilavfart förlängs västeut och byggs om till en parallellavfart. Ram-
pen grenas sedan ut till två körfält där det södra körfältet ansluter till en ny cirku-
lationsplats strax nordöst om XXL. 
För att ytterligare förbättra framkomligheten längs Rävbergsvägen föreslås att 
infarten till iCa via Rävbergsvägen stängs, Se nedanstående figur.

Bortvalda alternativ
anslutning till handelsområdet från Välsviksleden söderut har valts bort eftersom 
antalet korsningar på Välsviken ska minmieras. Detta med hänsyn till trafiksäker-
het och framkomlighet. aternativet bedöms heller inte påverka trafikfördelningen 
till/från handelsområdet nämnvärt.
anslutning till handelsområdet via en nya avfartsramp från E18, mellan Kropp-
kärrsmotet och Universitetsmotet har valts bort med hänsyn till det korta avstån-
det mellan de båda trafikplatserna.  
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6.4 kroppkärrsmotet
En ny väg från handelsområdet i Välsiken föreslås anslutas till Kroppkärrsmotet, 
se figur på sidan 8. Syftet med vägen är att avlasta den befintliga infarten till han-
delsområdet via Välsviksleden samt att ansluta föreslagna bostadsområdeni den 
nordvästra delen av planområdet.
Korsningen Sommargatan/ny väg från Handelsområdet utformas som en cirku-
lationsplats. För att underlätta för kollektivtrafiken kan korsningen Östrainfarten/
E18 kompletteras med bussprioriterad trafiksignal. 
Det har inte genomförts några manuella trafikräkningar, men utifrån Trafikverkets 
och kommunens mätningar av dygnstrafiken har en översiktlig beräkning av ka-
paciteten gjorts, se nedanstående figur. 

Alternativ 1 kroppkärrsmotet
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6.5 Gång- och cykelvägar
nya gång- och cykelvägar föreslås längs de föreslagna huvudvägarna inom om-
rådet för den fördjupade översiktsplanen. 

Örsholmen

Välsviksleden

Värmlandsbanan

Kroppkärrssjön

E18
Kronoparken

Välsviken

Vårgatan

Alster

Välsvikstjärnet

Vänern

Heden

Kroppkärrsmotet

Universitetsmotet

Alstersmotet

´
0 500250 m

Huvudsaklig 
markanvändning

Bostäder

Handel

Bensin/Service

Kontor

Industri

Kontor/Handel

Kontor/Industri

Nya vägar

Gräns fördjupad översiktplan

Nya  gång- och cykelvägar

Befintliga gång- och cykelvägar

nya gång- och cykelvägar.

6.6 Kollektivtrafik
i samband med den fördjupade översiktsplanen har frågan angående lokalise-
ring av bussbytespunkter, mellan Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss linjetrafik, 
aktualiserats. 
Värmlandstrafik trafikerar huvudsakligen E18, men vissa linjer angör även Uni-
versitetet. Karlstadsbuss planerade BRT-stråk (Bus Rapid Transport) kommer att 
trafikera Välsviksleden och ha sin ändhållplats vid Välsvikens station. Målsätt-
ningen är att få bussbytesplatsen centralt placerad, så att trafikarbetet minimeras 
samtidigt som det erhålls en god servicenivå och trafiksäkerhet för resenärerna.
Ett antal olika alternativ har diskuterats och finns redovisade i PM Busshållplatser 
vid Universitetsmotet (E18 – Välsviksleden) i Karlstad. Med befintlig vägstruktur i 
Välsviksmotet är det svårt att finna en trafiklösning med hållplatslägen som fullt ut 
uppfyller målsättningen beträffande trafikarbete. Samordnade hållplatslägen fö-
reslås norr och söder om E18 på Välsviksleden. Exakta lägen för bytespunkterna 
kommer att bestämmas i senare skede då utformning av angränsande bostads 
och verksamhetsområden samt nya gator kommer att detaljstuderas. 
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7.  FoRTsATT ARbeTe

allt eftersom utformningen av Välsviken, med ny bebyggelse och utökat handels-
område, tar form ökar också behovet av kompletterande utredningar.

Bytespunkt för kollektivtrafiken liksom kopplingar till gång- och cykelsystemet be-
höver utredas ytterligare.

Det fortsatta arbetet förutsätter också samråd med Trafikverket, Värmlandsbuss 
och Länsstyrelsen. 
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