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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Karlstad kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Välsviken. 

Området som omfattas av den fördjupade översiktsplanen ligger i den östra 

delen av Karlstad. Inom området planeras det för handel, verksamheter och 

bostäder. Kommunen planerar att bygga ut området med cirka 2 000 

bostäder och 130 000 kvm BTA av nya verksamheter.  

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.  

1.2 SYFTE 

Syftet med denna utredning är att analysera hur trafiksituationen inom 

Välsviken ser ut med den planerade markanvändningen för området.  

1.3 METOD 

År 2017 tog WSP på uppdrag av Karlstad kommun fram en övergripande 

trafikmodell som täcker hela Karlstad och Hammarö kommun. Modellen är 

framtagen i programmet MeTrans (mesoskopisk trafikmodell). Trafikmodellen 

består av tre delar: 

 Bilinnehavsberäkning 

 Efterfrågeberäkning 

 Nätutläggning 

Nätutläggningen görs i programmet Vissim meso som är en hybridmodell där 

meso- och mikrosimuleringar kan göras i samma program. 

Den framtagna trafikmodellen har använts för att ta fram en trafikprognos för 

nuläget och för år 2040 baserat på kommunens markanvändning. En 

trafikprognos är en förutsägelse om hur trafiken kommer att utvecklas i 

framtiden utifrån givna förutsättningar. För att göra en trafikprognos används 

en kvantitativ trafikprognosmodell (i det här fallet MeTrans) där resandet 

beräknas med hjälp av matematiska formler som är estimerade utifrån 

resvaneundersökningar. Nulägesmodellen är kalibrerad mot trafikräkningar 

och mot kommunens resvaneundersökning från år 2014. Trafikprognosen är 

framtagen på liknande sätt som Trafikverkets trafikprognosmodell Sampers. 

Skillnaderna mot Sampers är att kommunens trafikmodell är mer detaljerad 

och att den är kalibrerad mot de resmönster och de resandevolymer som 

finns i kommunen vilket Sampers inte är. Detta gör att kommunens 

trafikmodell representerar verkligheten på ett bättre och mer detaljerat sätt.1  

Det finns olika typer av trafikprognosmodeller som kan användas för att 

förutsäga hur trafiken i ett område kommer att utvecklas i framtiden. Alla 

prognosmodeller bygger dock på att modellen matas med en viss typ av 

indata som ligger till grund för de resultat som modellen sedan genererar.   

                                                      

1 För mer detaljerad beskrivningen av trafikmodellen se rapporten ”Karlstad 
trafikmodell-prognos 2040” 
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Figur 1. En trafikprognosmodell matas med olika typer av indata och ut från modellen 
kommer sedan olika typer av resultat.  

Förutom att göra en allmän förutsägelse kring hur trafiken kommer att 

utvecklas i framtiden så kan trafikmodellen också användas för olika typer av 

scenarioanalyser. Till exempel till att analysera vad som händer om: 

 En ny väg byggs 

 Kollektivtrafiknätet utökas 

 Parkeringsavgifterna höjs 

 Gång och cykel blir mer attraktivt 

 Trängselskatt införs 

 Det blir en ny exploatering i ett område 

Kommunens trafikmodell har använts som verktyg vid utredningen av detta 
scenario.   
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Under högtrafik idag uppstår det köer på Rävbergsgatan (vägen in till 

handelsområdet) samt på Välsviksleden in mot det befintliga 

handelsområdet. Köer uppstår även på den södra avfartsrampen från E18 

för trafiken som ska svänga norrut på Välsviksleden. Figur 2 redovisar 

dagens trafikflöden på de olika vägarna i området.   

 

Figur 2. Uppmätta trafikflöden i området. 

Den fördjupande översiktsplanen för Välsviken innehåller bostäder, handel 

och verksamheter. Till följd av den nya exploateringen kommer även 

infrastrukturen i området att förändras. Figur 3 visar den senaste planen för 

området. 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.  

 

Figur 3. Planbeskrivning för Välsviken. 

Planbeskrivningen för området föreslår följande förändringar av 

infrastrukturen i området (se karta ovan för lokalisering): 
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1. Korsningen E18 ramp S/Välsviksleden byggs om till en 

cirkulationsplats. Cirkulationsplatsen föreslås ha två inkommande 

körfält i varje tillfart.  

2. Korsningspunkten Östra infarten/Sommargatan (söder om 

Kroppkärrsmotet) utformas som en cirkulationsplats.  

3. Korsningspunkten E18 ramp N/Sommargatan (norr om 

Kroppkärrsmotet) utformas som en cirkulationsplats.  

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

till Kroppkärrsmotet.   

5. En ny bilanslutning från Kronoparken till den nya vägen mellan 

Kroppkärrsmotet och Välsviken (förlängningen av Rävbergsgatan) 

som seden fortsätter söderut till Välsviksleden.  

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

till Lantmannavägen.  

Området Välsviken kommer bestå av cirka 2 000 bostäder och 130 000 kvm 

BTA av nya verksamheter, som motsvarar ca 3 800 invånare och 1 500 

arbetsplatser. Figur 3 visar den tänkta exploateringen i området. 

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 den trafikanalys som har gjorts för Välsviken har både 

ett scenario med och utan en ny sträckning av väg 236 analyserats. 

Analyserna har även gjorts för både en vardagseftermiddag och för en 

fredagseftermiddag. Fredagseftermiddagen har analyserats då det är under 

helgen som det är högst flöde till handelsområden. En fredagseftermiddag 

kan därför anses vara DH2-max.  

I kommunens trafikmodell är det vardagseftermiddagen som analyseras. För 

att analysera en fredagseftermiddag vid handelsområdet har trafiken räknats 

upp. Uppräkningen har gjorts baserat på de trafikräkningar som gjordes för 

Välsviken år 2015. Tabell 1 sammanfattar vilka förutsättningar som har 

använts i analyser.  

Tabell 1. Förutsättningar i scenariot  

 Scenario Välsviken 

Prognosår 2040 

Markanvändning Kommunens prognos för år 2040 

Infrastruktur Enligt beskrivningen ovan 

Trend- eller målstyrt3 Trend 

Tidsperiod Vardagseftermiddag och fredagseftermiddag 

  

                                                      

2 Dimensionerande timme 
3 Ett trendstyrt scenario innebär att inga åtgärder har implementerats i 
modellen för att minska biltrafiken. Ett målstyrt scenario är ett scenario där 
åtgärder görs för att minska bilandelen i kommunen, till exempel genom att 
aktivt arbeta med att få fler att gå och cykla, minska antalet parkeringsplatser 
för att minska biltrafiken eller åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken. Ett 
trendstyrt scenario följer Trafikverkets sätt att göra trafikprognoser.   
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3 TRAFIKPROGNOS 2040 

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

Figur 4 och Figur 5 visar de modellerade trafikflödena år 2040 för scenariot 

med befintlig sträckning av väg 236 och med en ny sträckning av väg 236. 

En nu sträckning av väg 236 gör att trafikflödet på Välsviksleden ökar med 

cirka 3 000 fordon per dygn. 

 

Figur 4. Modellerade flöden år 2040 (ÅDT) utan en ny sträckning av väg 236. 

 

Figur 5. Modellerade flöden år 2040 (ÅDT) med en ny sträckning av väg 236. 

3.1 KORSNING E18 RAMP S/VÄLSVIKSLEDEN 

I trafikprognosen för år 2040 har korsningspunkten utformats som en 

cirkulationsplats. Trafiksituationen i korsningen är god under en 

vardagseftermiddag. Köer uppstår men hinner avvecklas under maxtimmen. 

Köerna växer sig inte ut på E18 varken under vardagseftermiddagen eller 

under fredagseftermiddagen. I och med att det finns en lokalväg söder om 

E18 mellan Kroppkärrsmotet och Välsviksleden kommer en del av den 

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

Universitetsmotet. Detta ger en avlastning på ramperna vid 

Universitetsmotet.  
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Figur 6. Figuren visar hur maxköerna ser ut under maxtimmen. 

3.2 KORSNING RÄVBERGSVÄGEN/VÄLSVIKSLEDEN 

Den lokalväg som går mellan Kroppkärrsmotet och Välsviksleden avlastar 

korsningen vid Välsviksleden då en del av trafiken in till området nu väljer att 

åka via Kroppkärrsmotet istället för Universitetsmotet. Det uppstår trots detta 

en del köer på lokalvägen precis väster om cirkulationsplatsen på grund av 

trafiken till och från handelsområdet. På sträckan mellan cirkulationsplatsen i 

handelsområdet och cirkulationsplatsen på Välsviksleden finns idag 

hållplatser och övergångsställen. Det finns också en infart till ICA strax innan 

cirkulationsplatsen. Detta gör att köer uppstår på sträckan. Köerna uppstår 

både för trafiken som ska in till handelsområdet samt för trafiken som ska ut 

från handelsområdet. Trafiken som ska in till parkeringsplatserna på 

handelsområdet stoppar upp trafiken vilket gör att köerna ibland växer sig ut 

på Välsviksleden norrut mot trafikplatsen. Detta uppstår under några tillfällen 

under fredagseftermiddagen. Köerna växer sig dock inte hela vägen ut på 

E18. En åtgärd som kan göras för att minska risken för köer som växer ut på 

Välsviksleden är att stänga infarten till ICA då denna infart stoppar upp 

trafiken och orsakar köer.  
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Figur 7. På sträckan mellan de två cirkulationsplatserna finns övergångsställe, 
busshållplats samt infarter till parkeringen (infart till ICA). 

Med en ny sträckning av väg 236 ökar trafikflödet på Välsviksleden. Med ett 

ökat flöde på Välsviksleden så påverkas trafikströmmen som ska ut från 

handelsområdet. Denna trafikström får fler fordon att väja för vilket ger mer 

köer inne på handelsområdet.   

 

Figur 8. Figuren visar hur maxköerna ser ut under maxtimmen. 
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3.3 KROPPKÄRRSMOTET 

Vid Kroppkörsmotet har en ny cirkulationsplats med en ny lokalväg som 

ansluter till Rävbergsgatan vid handelsområdet testats i 

simuleringsmodellen. Simuleringarna visar att en del av den trafiken som ska 

till Välsviken väljer att åka av vid Kroppkärrsmotet för att använda den nya 

lokalvägen istället för att åka av vid Universitetsmotet. Mycket av den trafik 

som åker av vid Kroppkärrsmotet ska norrut till Kronoparken under 

eftermiddagens maxtimme då det ligger många bostäder i det området. 

Befolkningen i Kronoparken beräknas öka med cirka 20 % fram till år 2040. 

Utvecklingen i området gör att trafikflödet på rampen från E18 österifrån 

fördubblas till år 2040. Trafikflödet på rampen under maxtimmen är cirka 800 

fordon per timme. Kapaciteten i cirkulationsplatsen är tillräcklig för att klara 

av dessa flöden. Köerna på rampen växer sig inte ut på E18.  

 

Figur 9. Utformning av Kroppkärrsmotet. 
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VI ÄR WSP 

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. 

Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & 

Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och 

mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, 

kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 36 500 

medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi 

omkring 3 700 medarbetare. 
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