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Figur 1. Översikt, E18 delen Oslo-Stockholm samt delen genom Karlstad. 
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Förord 

Förväntningarna på denna åtgärdsvalsstudie har varit stora. Under de senaste åren har det i olika 

sammanhang upprepade gånger hänvisats till åtgärdsvalsstudie E18 genom Karlstad ibland annat flera 

detaljplaner med avsändare Karlstads kommun och remissvar från Trafikverket, som angivit att 

ställningstaganden och beslut avvaktas till resultatet av åtgärdsvalsstudien är klart. Det har varit 

kännbart redan från uppdragsstart att det kanske har varit för höga förväntningar på vad denna 

åtgärdsvalsstudie skulle kunna åstadkomma för Karlstad och för Värmland. Förväntningarna har 

funnits såväl på en övergripande nivå i form av målsättningar och andra ställningstaganden, som på en 

detaljerad nivå i form av att färdiga lösningar ska levereras.  

Hållbarhet och klimat har behandlats med hög ambitionsnivå sedan uppdragsstart gällande samtliga 

tre dimensionerna av hållbarhet;  

Ett arbete gjordes under åtgärdsvalsstudiens Fas 2 Förstå situationen kring den sociala dimensionen 

av hållbarhet. Det behövs dock en utveckling av metodiken för hur social hållbarhet ska hanteras inom 

ramen för en åtgärdsvalsstudie för att de sociala perspektiven ska få genomslag hela vägen genom 

processen, fram till åtgärder. 

På den ekologiska dimensionen av hållbarhet var ambitionsnivån än högre. Redan på startmötet 

diskuterades målstyrd kontra behovsbaserad samhällsplanering. Öppna frågor som exempelvis ”vad 

skulle hända om vi bestämmer oss för målbilden noll procent i trafiktillväxt?” En målbild som behövs 

för att transportsektorn ska bryta pågående trender som går i fel riktning, men som i så fall skulle ligga 

mycket långt från de trafikprognoser som både Trafikverket och Karlstads kommun arbetar med i 

praktiken. Skulle det vara möjligt att med hjälp av ”back casting – metoder” få fram åtgärder som ger 

noll eller mycket begränsad trafiktillväxt? Dessa tidiga frågeställningar speglar projektgruppens hopp 

och ambitioner.  

Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet är inte heller enkel att hantera. För det första är det inte 

helt klart vad som avses med detta inom ramen för en åtgärdsvalsstudie. Det kan rimligtvis inte enbart 

handla om positiva nettonuvärdeskvoter, inte minst som de flesta av åtgärderna i just detta objekt är 

av sådan karaktär att även fysiska ombyggnader är komplicerade att nyttoberäkna med vedertagna 

verktyg.  

Fyrstegsprincipen ska garantera resurssnål planering, att smarta åtgärder identifieras och att fysiska 

åtgärder kombineras med mjuka åtgärder på ett effektivt sätt. De hårda åtgärderna ligger vanligen hos 

Trafikverket och ska kombineras med mjuka åtgärder som andra aktörer ansvarar för att utveckla, 

detaljstudera samt genomföra. Denna uppdelning av ansvaret medför att de mjuka åtgärderna ofta 

trillar mellan stolarna. Problemet har diskuterats i både små och stora grupperingar men frågorna är 

fler än svaren, och ingen kan gå i god för att den nödvändiga åtgärdsmixen blir av. 

Styrningen mot beslutade övergripande mål behöver utvecklas för infrastrukturplanering i tidiga 

skeden. Dagens arbetssätt leder inte nödvändigtvis mot de mål som beslutats, eftersom ett flertal 

grundläggande faktorer kan hanteras godtyckligt. Vi saknar en tydlig styrning uppifrån och inte minst 

utvecklade mallar och metoder som kräver och stödjer en hållbar utveckling. Det skulle kunna tvinga 

fram djärvare åtgärdsförslag och visioner. Det bör inte vara valbart i en enskild åtgärdsvalsstudie att 

styra mot klimatmålen eller inte, för att ta ett exempel. Om det hade varit aktuellt att jobba utifrån ett 

långsiktigt scenario med nära noll trafikökning på E18, så skulle likvärdiga ambitioner krävas på 

anslutande vägnät. Detta och liknande beslut bör således tas på en högre nivå, i andra forum. 

Infrastruktur- och trafikplanering har blivit samhällsplanering. Trafikverkets tidigaste skeden 

spänner numera över ett brett spektrum av samhällsplanering med stora frågor gällande framtida 



 
 

 

 

 
 

 
 

klimat (minskade utsläpp, klimatanpassad infrastruktur osv), hållbarhet, handel, teknikutveckling 

såsom elektrifiering och autonoma fordon, hälsa, miljö, demokrati och delaktighet osv. Tidiga skeden 

har blivit mer komplext än någonsin tidigare och åtgärdsvalsstudier är i vissa fall på väg att bli onödigt 

svåra och komplicerade. Vad gäller resultat, innehåll och kvalitet är detta för individberoende och 

spridningen är därmed stor.  

En av de större utmaningarna i projektet har varit att hantera ovanstående framtidsfrågor som har 

betydelse för arbetet, men som egentligen till stor del ligger utanför ramen för en åtgärdsvalsstudie. 

Inom en enskild åtgärdsvalsstudie finns det inte möjlighet och är framför allt inte effektivt, att 

analysera och ta ställning till sådana framtidsfaktorer som borde gälla för alla åtgärdsvalsstudier inom 

en region eller nationellt. Istället bör dessa diskuteras mer kontinuerligt även i andra forum. Om så 

hade varit fallet hade vi troligen kommit längre med åtgärdsförslagen för E18 genom Karlstad. 

Projektgruppens reflektion är att vi trots stort engagemang och hårt arbete inte riktigt nått upp till de 

höga ambitioner vi haft för åtgärdsvalsstudie E18 genom Karlstad. Vi är nöjda med att hållbar 

utveckling och klimat går som en röd tråd genom möten och diskussioner och att vi verkligen har 

försökt att konkretisera hållbarhet i projektmål och åtgärder. Vi har verkat för att flera parter ska ta 

gemensamt ansvar för att trafikutvecklingen enligt ”business as usual” bryts osv.  

Åtgärdsvalsstudien kan ses som en positiv start på en process som måste fortgå. Arbetet avslutas inte 

med att slutrapporten är färdigställd. Det krävs fortsatt ett gediget arbete hos samtliga parter för att 

utveckla gemensamma processer för att möjliggöra och fullfölja de uppställda mål som gemensamt 

beslutats om i projektet E18 genom Karlstad. Det är av vikt att alla styr mot samma mål, att arbete och 

diskussioner förankras i hela våra organisationer, att det inte stannar upp. Arbetet blir mer 

komplicerat än nödvändigt när kommunikationen stannar av.   

Om vi får önska något av den fortsatta processen efter åtgärdsvalsstudien så är det att steg 1-2 

åtgärderna tas väl om hand, vidareutvecklas samt genomförs vid lämpliga tidpunkter och i samverkan.  

Vidare hoppas vi att parterna inom kort tar nästa steg i processen (se vidare avsnitt 7.3 Förslag till 

beslut om fortsatt hantering) och arbetet med en transportsnål samhällsplanering och utvecklingen av 

hållbara transportsätt som denna studie förespråkar som de i särklass viktigaste åtgärderna att gå 

vidare med. Vi ser framför oss att parterna landar i en storslagen vision och ambitiös handlingsplan för 

hur kollektivtrafiken i Värmland ska kunna bli så attraktiv att den blir det naturliga valet för 

arbetspendling och andra dagliga resor. Kollektivtrafik är den enskilda åtgärd som löser flest problem, 

bidrar till flest mål och som vi sätter störst hopp och tro till. 

  

Stort tack till alla inblandade! 

 

Karlstad i december 2019 

Yvonne Thorén, Projektledare Trafikverket 

Susanne Ekström, Uppdragsansvarig WSP 

  



 
 

 

 

 
 

 
 

Sammanfattning 

Hela stråket E18 och därmed även E18 genom Karlstad är en nationellt och internationellt viktig väg 

vilken är utpekad utifrån samtliga fyra funktioner inom Trafikverkets begrepp funktionellt prioriterat 

vägnät. Funktionerna avser godstransporter, dagliga persontransporter, långväga persontransporter 

och kollektivtrafik. E18 genom Karlstad har även en stor lokal betydelse som stadsmotorväg1, med 

tätortsbebyggelse på ömse sidor om vägen, vilken skapar tillgänglighet å ena sidan och barriärproblem 

å andra sidan.  

Syftet med denna åtgärdsvalsstudie har bland annat varit att utreda bristerna på E18 genom Karlstad 

samt föreslå lämpliga åtgärder som långsiktigt säkerställer vägens funktioner. Det övergripande målet 

har varit att involverade parter gemensamt ska arbeta fram ett långsiktigt planerings- och 

beslutsunderlag. 

Den grundläggande geografiska avgränsningen av studien omfattar E18 genom Karlstad, från 

Skutbergsmotet i väst till Universitetsmotet i öst, en sträcka om cirka 11 kilometer. Vidare ingår ett 

primärt vägnät2 i form av de viktigaste regionala och lokala vägarna som ingår i vägsystemet med E18 

genom Karlstad, se figur nedan. 

 

 

Geografisk avgränsning av E18 samt primärt vägnät i aktuell åtgärdsvalsstudie. Framtida tillkommande 

länkar ingår i Karlstad kommuns beslutade Trafikplan från 2014.    

Problembeskrivning 

Övergripande kan problemen i studerat transportsystem, det vill säga E18 genom Karlstad inklusive 

primärt vägnät, sammanfattas med fyra nyckelord: kollektivtrafik, tillgänglighet (kapacitet), 

trafiksäkerhet och barriär. 

Den största bristen generellt är att en alltför stor andel av persontransporterna sker ineffektivt och 

ytkrävande med personbil. Detta ger upphov till stora trafikflöden med onödiga trafiktoppar, köer, 

                                                           
1 Definition stadsmotorväg se sid 4 
2 Definition primärt vägnät se avsnitt 1.3 Geografisk avgränsning 



 
 

 

 

 
 

 
 

utsläpp, olycksrisker och så vidare. Det finns ett stort behov av att föra över en betydande andel av 

persontransporterna, inte minst pendlingsresor, till kollektiva färdmedel. 

Många av de identifierade problemen är kopplade till tillgänglighet. Det är inga större 

framkomlighetsproblem på sträckorna på E18 utan det är i anslutning till trafikplatserna som 

problemen uppstår. Köbildningar på E18 kan framförallt förklaras med brister i det primära vägnätet 

samt att det primära vägnätet i viss mån är underutvecklat och saknar kapacitet i förhållande till den 

expansiva stadsutveckling som sker i Karlstad. I takt med att trafiken ökar enligt i åtgärdsvalsstudien 

antagna prognoser kommer kapacitetsproblemen i trafikplatserna succesivt att öka och på vissa 

ramper nå kapacitetstak, om inte åtgärder vidtas. Detta pga. att det anslutande nätet inte är anpassat 

efter de ökande trafikmängderna. 

En annan betydande brist kopplat till tillgänglighet är att bärigheten på delar av E18 genom Karlstad 

är undermålig. 

Projektmål 

Projektets arbetsgrupp har enats om ett övergripande projektmål för stråket: ”E18 genom Karlstad 

utgör ett hållbart, effektivt och tillgängligt transportsystem som bidrar till en hållbar 

samhällsutveckling i Värmland och i stråket Oslo- Stockholm” samt nio mer specificerade projektmål 

utan inbördes ordning: ”Uppfyllelse av TEN-T förordningens krav, Acceptabel framkomlighet med 

förutsägbar restid, Minskad sårbarhet i transportsystemet, Minskade barriäreffekter, God 

trafiksäkerhet, Kollektivtrafiken prioriterat pendlingsalternativ, Estetiskt tilltalande trafikmiljö, 

Stråket tar hänsyn till olika samhällsgrupper, Minskad miljö- och hälsopåverkan”. 

Utöver projektmålen gäller även att alternativa lösningar ska styra i riktning mot internationellt 

uppställda mål, styra mot de transportpolitiska målen, Nollvisionen, övergripande samhällsmål samt 

vara i linje med ”Funktionellt Prioriterat Vägnät”.  

 

Alternativa lösningar 

Den viktigaste slutsatsen från nulägesanalysen är att det inte går att åtgärda köerna på E18 med 

åtgärder enbart på E18, eftersom anslutande vägar i det primära vägnätet saknar kapacitet att ta emot 

större flöden.  

Följande åtgärdstyper har prövats inom fyrstegsprincipens steg 1–4:  

Steg 1: Planering och samverkan, Mobility management, Skatter och avgifter.  

Steg 2: Utbud, Styrning, reglering och ITS, Program, Utvecklad infrastruktur - godstrafik och 

godshantering.  

Steg 3: Utvecklad infrastruktur - gång och cykel, Utvecklad infrastruktur – kollektivtrafik, Utvecklad 

infrastruktur - fordonstrafik. 

Steg 4: Utvecklad infrastruktur - gång och cykel, Utvecklad infrastruktur – kollektivtrafik, Utvecklad 

infrastruktur - fordonstrafik. 

 

Utvärdering av alternativ 

Sammanfattningsvis visar bedömningarna som gjorts att samtliga prövade åtgärdstyper och 

åtgärdsförslag bidrar positivt till projektmålen och de transportpolitiska målen. Åtgärdsförslagen per 

trafikplats samt bärighetsåtgärder bidrar positivt till flera aspekter av funktions- och hänsynsmålen, 

bland annat ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet.  

 

 



 
 

 

 

 
 

 
 

Exempel på några positiva effekter och bidrag till målen: 

 De föreslagna bytespunkterna i Bergvik och Universitetsmotet, samt övriga föreslagna 

kollektivtrafikåtgärder ger förbättrad tillgänglighet för alla samhällsgrupper. 

 Infarts- pendelparkeringar och bytespunkter i olika lägen kan avlasta Karlstads centrum från 

biltrafik. 

 Nya och uppgraderade gång- och cykelpassager minskar barriäreffekten för oskyddade trafikanter, 

vilket är viktigt för att öka de hållbara transporterna.  

 Åtgärderna i Skutbergsmotet, Bergviksmotet och Hultsbergsmotet samverkar till att koppla ihop 

viktiga nationella, regionala och lokala målpunkter så att den viktiga (kollektivtrafik)noden 

skapas, som idag saknas.  

 Åtgärderna möjliggör fortsatt stadsutveckling i Karlstad. Trafikförsörjningen till nya (och 

befintliga) områden får inte begränsa stadsutvecklingen utan ska istället understödja denna och 

vara en del i att styra mot en hållbar livsstil. 

 Åtgärderna bidrar positivt till utbyte av arbetskraft och kompetensförsörjning inom länet.  

De negativa effekter som kan förväntas av åtgärderna gäller framför allt klimat, då fyrstegsprincipens 

steg 3–4 åtgärder innebär ny infrastruktur. Å andra sidan finns goda möjligheter att mildra och väga 

upp de negativa effekterna genom att jobba med steg 1–2 åtgärder som uppmuntrar till hållbara 

transportval. Vidare ger föreslagna åtgärder sammantaget en jämnare och lugnare trafikrytm med 

mindre köbildningar och således mindre utsläpp. Den nya infrastruktur som föreslås syftar till att 

skapa ett jämnt och förutsägbart trafikflöde samt förutsättningar för kollektivtrafik och hållbara 

transportval. Syftet är inte att öka hastigheterna på E18.  

Åtgärderna (åtgärdstyper plus åtgärdsförslag) ger sammantaget, då de kombineras, god måluppfyllelse 

av projektmål och transportpolitiska mål. Risken för målkonflikter är liten. 

Rekommenderade åtgärder 

De åtgärdstyper och åtgärdspaket som studerats kompletterar varandra och bidrar till projektmålen 

och de transportpolitiska målen. För att uppnå god måluppfyllelse krävs åtgärder inom samtliga steg i 

fyrstegsprincipen. Arbetsgruppens rekommendation är därför att samtliga åtgärdstyper och 

övervägande delen föreslagna åtgärder tas vidare i processen.  

Följande åtgärdspaket föreslås: 

 Planering, utredningar, program (steg 1–2) 

 Mjuka, smarta åtgärder (steg 1–2) 

 Hållbart resande – utbud (steg 1–2) 

 Bärighetsåtgärder (steg 3) 

 Trimningsåtgärder (steg 3) 

 Större ombyggnader (steg 3–4)  

 Knutpunkt Bergvik (steg 3-4) 

Det är en förutsättning att åtgärder ur flera paket kombineras med varandra för att få ut maximal 

effekt och nytta av de investeringar som görs. 

I den fortsatta processen krävs ytterligare prioriteringar på en mer detaljerad nivå som inte faller in i 

detta skede. Det krävs mer ingående diskussioner mellan involverade parter (Karlstads kommun, 

Region Värmland, Trafikverket) för att nå längre. Den fortsatta processen beskrivs mer ingående i det 

avslutande avsnittet 7.3 Avslut och förslag till beslut om fortsatt hantering. 
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1. Bakgrund  

1.1. Inledning - Varför behövs åtgärder? Varför just nu? 

Längs med sträckan E18 genom Karlstad har olika brister och behov identifierats under flera års tid, 

vilket har lett fram till att det idag finns ett stort behov av att samla ihop material, underlag, analyser, 

tankar och idéer i en heltäckande utredning. Genom en åtgärdsvalsstudie kan en grundläggande 

sammanställning göras och processen är dessutom lämplig för att fånga upp kunskaper och 

synpunkter från diverse aktörer samtidigt som dessa får chansen till en gemensam syn på såväl nuläge 

som önskvärd framtid.   

E18 genom Karlstad är mycket av- och påfartstät. Problem finns med bland annat köbildning och 

upphinnandeolyckor. Behov finns att se över sträckan ur flera perspektiv såsom trafiksäkerhet, 

kapacitet, tillgänglighet och miljö i syfte att stärka vägens funktioner på både kort och lång sikt. 

Karlstad, som utgör tillväxtmotorn i Värmland, expanderar kraftigt med ett stort antal planerade och 

pågående trafikgenererande utbyggnadsområden på båda sidor om E18. Med tillväxttakten som grund 

är det särskilt angeläget med en gemensam process för i första hand Karlstads kommun och 

Trafikverket. Region Värmland, som innehar det regionala utvecklingsansvaret, är även en viktig part i 

sammanhanget, som också varit involverade under hela processen. Utöver det lokala perspektivet har 

Trafikverket ett uppdrag att stärka E18:s funktioner enligt kriterier för Funktionellt prioriterat vägnät 

(FPV), det vill säga som led för genomfartstrafik, kollektivtrafik, godstrafik och arbetspendling. 

E18s betydelse 

E18 är ett utpekat stråk på europeisk nivå, utifrån TEN-T-förordningen3 som fastställdes 2013.  

E18 sträcker sig från Craigavon i Nordirland till Sankt Petersburg i Ryssland. I Sverige går vägen 

mellan norska gränsen i väster och färjelägret Kapellskär i öster. Hela stråket är 1 890 km långt, varav 

512 km är i Sverige. E18 är en viktig del i det trafikslagsövergripande internationella stråket mellan 

Stockholm och Oslo. I Värmland går E18 till stora delar parallellt med Värmlandsbanan. 

Hela stråket E18 och därmed även E18 genom Karlstad är en nationellt och internationellt viktig väg 

vilken är utpekad utifrån samtliga fyra funktioner inom Trafikverkets begrepp funktionellt prioriterat 

vägnät, FPV. Funktionerna avser godstransporter, dagliga persontransporter, långväga 

persontransporter och kollektivtrafik. Vägen är klassad som riksintresse för kommunikationer. Hela 

stråket har stor betydelse för internationell och nationell trafik med fokus på godstransporter från 

länder öster om Sverige, genom landet och vidare västerut till Norge och vice versa. Vägen har även en 

viktig funktion för den regionala trafiken, både gods-, personresor som kollektivtrafik i och med att 

Karlstad innehar rollen som motor i Värmland som bidrar med en stor arbetsmarknad för både varor 

som tjänster. Det är en hög daglig pendling in till Karlstad, men även ut från staden och vidare till 

intilliggande kranskommuner såsom Hammarö, Forshaga, Kil, Grums, Kristinehamn med flera. 

Vägarna 61, 62, 63, 236 och 554 ansluter till E18 och utgör regionalt viktiga länkar och stråk av stor 

betydelse för arbetspendlingen. Stråket E18 är även av vikt för turisttrafiken genom Sverige.  

Inom Värmland innehar E18 olika standard. I öster från länsgränsen Örebro, vidare genom Karlstad 

och väster ut till Valnäsmotet inom Grums kommun är vägen mötesseparerad med varierande 

hastigheter 70 – 110 km/tim och vägtyper. Från Valnäsmotet till Töcksfors är vägen så kallad vanlig 

                                                           
3 Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och angränsande 
länder som definieras i EU-förordningen 1315/2013. 
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väg/landsväg och inte mötesseparerad, den ansluter därefter åter till en mötesseparerad del in till 

norska gränsen. 

E18 genom Karlstad har även en stor lokal betydelse som stadsmotorväg, med tätortsbebyggelse på 

ömse sidor om vägen, vilken skapar tillgänglighet å ena sidan och barriärproblem å andra sidan. Den 

lokala funktionen avser exempelvis gods, dagliga personresor och delvis kollektivtrafiken som nyttjar 

E18 för transporter mellan de olika stadsdelarna. 

För att definiera stadsmotorväg som begrepp behöver vi gå tillbaka till 1969 och Gatan – Handbok 

gatubyggnad, utgiven av Svenska kommunaltekniska föreningen. Ett regelverk som var rådande före 

dagens regelverk Vägar och gators utformning, (VGU), utformningen stadsmotorväg finns inte i 

någon av upplagorna från 2004, 2012 eller 2015.  

Gatan anger följande: 

Stadsmotorvägen är en motorväg som projekteras för en dimensionerande hastighet av 70 - 100 

km/h och som i allmänhet utformas med smalare mittskiljeremsa och vägrenar än den ordinära 

motorvägen. Korsningar med andra trafikleder utförs således planskilda. Stadsmotorvägen har i 

allmänhet kortare avstånd mellan trafikplatserna än motorväg på landsbygden. Den kan ha 

karaktär av genomfartsled, infartsled eller förbindelselänk mellan olika stadsdelar. 

Den är således en viktig länk för genomgående trafik, men även av stor betydelse som förbindelse av 

staden.  

En fördel utifrån kommunalt perspektiv jämfört med dagens standarder enligt VGU med en 

stadsmotorväg som är dimensionerad efter gamla mått är bl.a. att de smalare vägsektionerna kan ge 

möjlighet till ökad exploatering tätare inpå vägen. Nackdelarna med en stadsmotorväg generellt är 

dock att genom en smalare vägrensbredd så är det en ökad risk att havererade fordon kan orsaka 

olyckor. Att det med tätare trafikplatser medför att trafikanterna får mindre tid för beslut och 

konflikterna ökar mellan anslutande trafik och avsvängande trafik. Det finns därmed både för och 

nackdelar med en stadsmotorväg. 
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1.2. Syfte och mål med åtgärdsvalsstudien 

Syfte med åtgärdsvalsstudien 

 

 

Mål med åtgärdsvalsstudien 

 

 

 

 

 Att ta fram en helhetsbild över E18 genom Karlstad och dess funktioner som del i ett 

internationellt och nationellt stråk som även ska vara funktionellt i ett regionalt och ett 

lokalt perspektiv.  

 Att utreda de största bristerna i stråket. 

 Att klargöra stråkets framkomlighetsbehov med ett systemtänkt i fokus och klargöra 

de olika förhållanden och nivåer som vägen utgör i olika sammanhang (internationell, 

nationell, regional, lokal). 

 Att belysa de effekter som kommunens stadsutvecklingsplaner får och kan få i 

det statliga transportsystemet, tillika belysa vilken trafikalstring utvecklingsplanerna 

genererar. 

 Att belysa effekterna av de lokala utvecklingsplanerna även ur ett regionalt 

perspektiv. 

 Att föreslå lämpliga åtgärder som långsiktigt säkerställer E18s funktion samtidigt 

som de är möjliggörare av Karlstads tillväxt och den regionala utvecklingen.  

 

 Säkerställa E18s funktion som genomfartsled ur ett internationellt, nationellt och 

regionalt perspektiv. 

 Ta fram en gemensam bild av behov, brister, åtgärdsförslag, ansvarsfördelning och 

genomförande av åtgärder. 

 Ta fram kostnadseffektiva och genomförbara åtgärder inom olika tidshorisonter. 

 Ta fram en prioriteringsordning för åtgärdernas genomförande. 

 Ta fram åtgärdsförslag som kan ligga till grund för revideringen av nationell och 

regional transportplan och kommunal budgetplanering. 

 Ta fram ett gemensamt långsiktigt och strategiskt planerings- och 

beslutsunderlag som kan nyttjas av involverade parter – såsom Karlstads kommun, 

Trafikverket, Region Värmland, näringsliv, kranskommuner m.fl. 

 Teckna en överenskommelse/avsiktsförklaring som redovisar ansvar för att 

genomföra föreslagna åtgärder. 

 Ta fram en processbeskrivning för samverkan efter åtgärdsvalsstudien. 
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1.3. Geografisk avgränsning 

Den grundläggande geografiska avgränsningen av studien omfattar E18 genom Karlstad, från 

Skutbergsmotet i väst till Universitetsmotet i öst, en sträcka om cirka 11 kilometer. Nulägesanalysen 

som presenteras i kapitel 3 utgår ifrån denna avgränsning. E18 utgör dock inte en isolerad länk utan 

hänger tätt samman med anslutande vägar. För att kunna förstå och förklara de brister och problem 

som är utmärkande för E18 har det funnits ett behov av att definiera ett så kallat primärt vägnät som 

en utökad geografisk avgränsning av utredningsområdet.  

Det primära vägnätet definieras enligt följande: Det primära vägnätet är vägtrafikens huvudstråk 

som binder samman de centrala delarna i regionen. Nätet har betydelse för biltrafik och 

kollektivtrafik på väg, som pendlingsstråk samt som infarts-, utfarts- och genomfartsleder. I nätet 

ingår vägar och gator som trafikeras av stombusslinjer och direktbussar. Nätet består av de större 

statliga vägarna samt ett antal kommunala huvudgator – de påverkar övrigt regionalt och 

kommunalt vägnät, kommunal och regional planering.4  

Enligt analyser som gjorts i åtgärdsvalsstudiens inledande faser bör de statliga vägar och kommunala 

leder som listas i Tabell 1 ingå i det fortsatta arbetet med det primära vägnätet (nuläge). Vissa av 

vägarna får delvis andra funktioner i framtiden i takt med att vägnätet byggs ut och utvecklas, vilket 

framgår i tabellen. Det nuvarande primära vägnätet illustreras i Figur 2 tillsammans med planerade 

framtida länkar i Karlstad som kommer ingår i det primära vägnätet på sikt.  

 

Figur 2. Geografisk avgränsning av E18. I kartan är det nuvarande primära vägnätet markerat såsom 

planerade framtida länkar. Framtida tillkommande länkar ingår i Karlstad kommuns beslutade Trafikplan 

från 2014.    

 

 

                                                           
4 Rapport Framkomlighetsprogram, Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära vägnät används på 
bästa sätt, Dialog 2015 
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Tabell 1. Primärt vägnät Karlstad. 

  

PRIMÄRT VÄGNÄT KARLSTAD, NULÄGE PRIMÄRT VÄGNÄT KARLSTAD, FRAMTIDA 

Väg/stråk Huvudsakliga funktioner Väg/stråk Huvudsakliga funktioner 

E18 genomfarts-, gods-, kollektivtrafik E18 genomfarts-, gods-, kollektivtrafik 

Rv 61/62 genomfarts-, gods-, infarts-, 
kollektivtrafik,  

Rv 61/62 genomfartstrafik, godstrafik, 
kollektivtrafik, infartstrafik 

Rv 63 godstrafik, kollektivtrafik, 
infartstrafik 

Rv 63 godstrafik, kollektivtrafik, infartstrafik 

väg 236 godstrafik, kollektivtrafik, 
infartstrafik 

väg 236 godstrafik, kollektivtrafik, infartstrafik 

Väg 554 godstrafik, kollektivtrafik, 
infartstrafik 

Väg 554 godstrafik, kollektivtrafik, infartstrafik 

Karl IX:s gata kollektivtrafik, infartstrafik Karl IX:s gata kollektivtrafik, infartstrafik 

Hamngatan kollektivtrafik, infartstrafik Hamngatan kollektivtrafik, varuleveranser 

Hagaleden infartstrafik Hagaleden infartstrafik 

Karlstadsstråket kollektivtrafikstråk Karlstadsstråket kollektivtrafikstråk (förlängs i framtiden 
med målpunkter i Välsviken och Bergvik) 

  Södra Förbindelsen infartstrafik 

  Östra förbindelsen/ 
Välsviksleden 

godstrafik 

  Vikenförbindelsen infartstrafik, kollektivtrafik 
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1.4. Avgränsning av innehåll och omfattning  

Studien omfattar fordonstrafik och samtliga trafikantgrupper på väg. Oskyddade trafikanter ingår inte 

för transport på E18 utan för att kunna passera under och/eller över E18 för att ta sig mellan de olika 

stadsdelarna.  

Följande områden ingår inte i studien, alternativt studeras/omnämns endast ytligt: 

 Karlstads resecentrum - Frågor gällande Karlstads resecentrum tas om hand bland annat i det 

pågående projektet Tåg i Tid, med fokus på kapacitetshöjande åtgärder på Värmlandsbanan och 

resecentrum vid Karlstads central. Här finns sedan tidigare en inarbetad projektgrupp mellan 

parterna Trafikverket, Karlstads kommun och Region Värmland.   

 Järnvägstrafik - Värmlandsbanan löper söder om E18 från Klaramotet i centrala Karlstad och 

österut inom utredningsområdet.  Under 2019 - 2020 genomförs Fördjupad utredning 

Värmlandsbanan med fokus på dubbelspår och kapacitetshöjande åtgärder för delen 

Kristinehamn-riksgränsen. 

 Godstrafik - Under 2019 - 2020 genomförs en specifik åtgärdsvalsstudie med fokus på gods; 

Åtgärdsvalsstudie Gods Värmland. Gods på väg ingår som en viktig funktion i denna studie, men 

utan närmare analys eller specifika åtgärdsförslag. 

1.5. Tidshorisont för åtgärders genomförande  

Det ingår i en åtgärdsvalsstudie att fundera på när i tiden som det är rimligt att föreslagna åtgärder 

kan genomföras. Följande tidsperspektiv har därför definierats: 

 Kort sikt – före 2026  

 Medellång sikt – 2026 – 2033  

 Lång sikt – 2033 – 2040 

Tidsperspektiven är anpassade efter Nationell infrastrukturplan, vars nästkommande planperiod när 

studien började antogs stäcka sig mellan 2022 - 20335.   

                                                           
5 Regeringen har under hösten 2019 beslutat att den nuvarande Nationella transportplanen 2018-2029 är den 
som är gällande. Trafikverket har inte fått besked om när nästa inriktnings- eller åtgärdsplanering kommer att 
starta. 
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1.6. Metodik och arbetsprocess i åtgärdsvalsstudien  

Åtgärdsvalsstudie är ett första planeringssteg för väg och järnväg som utgör en inledande studie innan 

den formella fysiska planläggningen av åtgärder kan påbörjas, ett åtgärdsval ska göras. Detta 

inledande steg ska vara förutsättningslöst, vilket betyder att flera möjliga lösningar kritiskt ska prövas 

för att möjliggöra åtgärd av ett problem eller brist utan att vara låst vid tidigare framtagna lösningar.  

Resultatet är en förberedande studie där fyrstegsprincipen tillämpas för att säkerställa en god 

resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Fyrstegsprincipen 

är vägledande i Trafikverkets arbete för att säkerställa effektiva och hållbara lösningar. Varje enskilt 

steg i fyrstegsprincipen täcker in olika aspekter och skeden i utvecklingen av transporter och 

infrastruktur. 

I åtgärdsvalsstudiearbetet ligger fokus på dialog i tidigt skede med 

olika aktörer, både interna inom Trafikverket och externa parter 

såsom kommuner, näringsliv, andra organisationer och enskilda 

medborgare, för en effektiv samhällsutveckling. 

En åtgärdsvalsstudie genomförs som ett första mycket tidigt 

utredningsskede för att analysera brister i transportsystemet, 

formulera projektspecifika mål och pröva åtgärder som kan bidra till 

att lösa brister och nå överenskomna mål. Studierna ska vara 

trafikslagsövergripande och följer fyrstegsprincipen som innebär att 

man i första hand strävar efter att påverka efterfrågan på transporter 

och ändra beteenden och i sista hand bygga nytt. Syftet är att finna 

kostnadseffektiva lösningar där samtliga steg kan kombineras på 

bästa sätt för att uppnå den högsta nyttan.  

Ett av syftena med att tillämpa åtgärdsvalsstudiemetodiken är att de 

som berörs av problemen och de effekter eventuella åtgärder medför 

även ska vara delaktiga i att både utforma och driva arbetet med 

åtgärdsvalsstudien framåt. På så sätt kan en samsyn nås kring 

förutsättningar, brister, mål, åtgärder och ansvar.   

Metodbeskrivningen för åtgärdsvalsstudier har gemensamt arbetats 

fram mellan Trafikverket, Boverket och Sveriges Kommuner och 

Landsting.6  

Metodiken delas in i fyra av varandra beroende faser, men den är inte linjär utan utgör en iterativ 

process: 

 

 

Figur 3. Metodiken för åtgärdsvalsstudie indelas i fyra faser. 

 

                                                           
6 Åtgärdsvalsstudier – nytt steg i planering av transportlösningar, Handledning 2015:171 

Fyrstegsprincipen 

Steg 1 – Tänk om, handlar 

om att först och främst 

överväga åtgärder som kan 

påverka behovet av 

transporter och resor samt 

valet av transportsätt. 

Steg 2 – Optimera, innebär 

att genomföra åtgärder som 

medför ett mer effektivt 

utnyttjande av den befintliga 

infrastrukturen. 

Steg 3 – Bygg om, innebär 

begränsade ombyggnationer. 

Steg 4 – Bygg nytt, 

genomförs om behovet inte 

kan tillgodoses i de tre 

tidigare stegen. Det betyder 

nyinvesteringar och/eller 

större ombyggnadsåtgärder. 
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Fas 1 ”Initiera” innehåller aktiviteter såsom beslut att genomföra studie, projektplanering, kontakter, 

information, preliminär avgränsning, organisering, upphandling, skapa överenskommelse, formulera 

syfte och mål med studien och tidiga formuleringar gällande problembild etc. 

Fas 2 ”Förstå situationen” innehåller aktiviteter såsom intressentanalys, problem, brister, behov, 

underlagsinformation, närmare avgränsningar, nulägesanalys, projektspecifika mål för lösningar, 

dialogmöten, workshops etc.  

Fas 3 ”Pröva tänkbara lösningar” innehåller aktiviteter såsom att stämma av material från fas 1–2, 

stämma av mål för lösningar, skissera alternativa inriktningar, lyfta fram eventuella målkonflikter, 

identifiera alternativa lösningar med hjälp av fyrstegsprincipen, analysera effekter och konsekvenser, 

kostnader, måluppfyllelse, samhällsekonomi, hållbarhet, hantera intressekonflikter och målkonflikter, 

dialogmöten, workshops etc. 

Fas 4 ”Forma inriktning och rekommendera åtgärder” innehåller aktiviteter såsom att formulera 

övergripande inriktning, bearbeta resultat från tidigare faser, justera och optimera, utarbeta 

åtgärdspaket, redovisa samlad effektbedömning, redovisa slutrapport, hantera resultaten etc. 

1.7. Organisation, mötesformer och intressenter 

Trafikverket Region Väst och Karlstads kommun har tecknat en avsiktsförklaring angående aktuell 

åtgärdsvalsstudie.7 Denna har senare uppgraderats till ett medfinansieringsavtal vilket syftar till att 

reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för studien samt ansvar för det studien 

resulterar i.  Arbetet har pågått sedan våren 2018 och förväntas bli färdigställt omkring årsskiftet 

2019/2020.  

Projektorganisation 

Trafikverket innehar rollen som projekt- och processledare, driver projektet framåt och har den 

samordnande funktionen, med konsultstöd från WSP8.  

Kopplat till projektet har tre nivåer i organisationen etablerats för stöd till studiens framdrift: 

Styrgrupp – intern grupp på Trafikverket som består av dess regionala ledningsgrupp.  

Samverkansgrupp – följande roller/funktioner ingår:   

Trafikverket: Ställföreträdande regiondirektör, Enhetschef Trafikmiljö, Utredningsledare 

Karlstads kommun: Tillväxtdirektör, Samhällsbyggnadsdirektör, Planeringschef kollektivtrafik  

Region Värmland: Biträdande trafikdirektör, Infrastrukturstrateg, Samhällsutvecklare  

Syftet med samverkansgruppen har varit att ha den övergripande blicken av projektet och vara ett stöd 

till projektledningen. Grupperingen har mötts månadsvis.  

Arbetsgrupp - följande roller/funktioner ingår: 

Trafikverket: Utredningsledare, samhällsplanerare, åtgärdsplanerare 

Karlstads kommun: Samhällsplanerare, Trafikingenjör, Planchef, Översiktsplanerare 

Region Värmland: Biträdande trafikdirektör, Trafikutredare, Infrastrukturstrateg, Samhällsutvecklare 

                                                           
7 Se vidare Bilaga 1 Avsiktsförklaring och sammanställning av dialogmöten 
8 WSP var upphandlat konsultstöd under perioden 2018-07-04 – 2019-10-31 
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Syftet med arbetsgruppen har varit att gå in något mer på detaljnivå, vrida och vända på olika 

problem, bidra till framdriften av projektet, föra talan för den egna organisationen, samla ihop den 

egna organisationens kunskap och avsikter samt vara en form av beredning inför samverkansgruppen 

och de större dialogmötena. 

Projektet har även regelbundet stämts av med politiken inom Karlstads kommun, inom ramen för 

Tillväxtutskottet. 

Internt i Trafikverket har den geografiska Samordningsgruppen fungerat som dialog- och 

förankringspart. 

Intressenter och dialoger 

Under projektets inledande fas under hösten 2018 genomfördes två större dialogmöten i Karlstad, med 

ett 60-tal deltagande representanter från kommuner, näringsliv, intresseorganisationer med flera. 

Inbjudna deltagare var dels sådana som berörs av stråket och dels de som har kunskap att tillföra om 

stråket. Det första dialogmötet genomfördes den 25 oktober. Mötets fokus var att Förstå situationen 

enligt den första fasen i åtgärdsvalsstudiens metodik, samt att förmedla och öka den allmänna 

kunskapen om stråket E18 genom Karlstad. I workshopformat diskuterades en gemensam bild av 

brister, behov, problem och mål. Det andra dialogmötet hölls den 5 december och berörde de båda 

faserna Förstå situationen och Pröva tänkbara lösningar. Syftet vara att stärka den gemensamma 

problembilden, komma längre i arbetet med målformuleringar samt att påbörja åtgärdsgenerering 

enligt fyrstegsprincipen. 

Under hösten 2019, den 10 september, genomfördes projektets tredje och sista större dialogmöte. 

Syftet med mötet var att presentera resultatet av åtgärdsvalsstudien, vilka åtgärder som kommer att 

rekommenderas, diskutera ansvar och fortsatta processer samt inte minst att förankra arbetet. I Bilaga 

1 återfinns fler detaljer kring dialogmötena; exempelvis inbjudan, deltagarlistor och resultat från 

workshops.9 

Under projektets gång har även dialogmöten i mindre grupperingar genomförts, bland annat med 

fokus på godshantering, kollektivtrafik och handel.  

Följande aktörer och intressenter, organisationer och företag har varit inbjudna till dialog: 

 

 

Under perioden 2019-09-24 – 2019-11-29 har rapporten varit ute på remiss till samtliga involverade 
parter. Se vidare Bilaga 9 Inkomna remissvar. 
 
 

                                                           
9 Se vidare Bilaga 1 Avsiktsförklaring och sammanställning av dialogmöten 

- Bergvik Centrumutveckling 
- Blankinvest Karlstad 
- COOP 
- Cykelfrämjandet Karlstad 
- Eurocommercial Properties 
- Forshaga kommun 
- Företagarna 
- Grums kommun 
- Hammarö kommun 
- Handelskammaren Värmland 
- ICA 

- IKEA 
- Karlstadsbuss 
- Karlstads centrum 
- Karlstads kommun 
- Karlstads Universitet 
- Karlstadsregionens 
räddningstjänstförbund 
- Kils kommun 
- Kristinehamns kommun 
- LRF 
- Länsstyrelsen Värmland 

- Månsgården 
- Polisregion Bergslagen 
- Region Värmland 
- Sveriges Åkeriföretag Värmland 
- Säffle kommun 
- Thon 
- Trafikverket 
- Värmlandstrafik AB 
- Välsvikens Centrumutveckling 
- Årjängs kommun 
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1.8. Angränsande projekt och studier i närtid 

Aktuellt stråk på E18 förekommer och har förekommit i flera olika planeringssammanhang. I 

nedanstående lista presenteras de viktigaste projekten, studierna och utredningarna i närtid som har 

direkt eller indirekt koppling till denna studie: 

 Åtgärdsvalsstudie för Värmlandsbanan Tåg i Tid, 2013  

 Åtgärdsvalsstudie Större Regionala Stråk Värmland. 2016 

 Åtgärdsvalsstudie Förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo, 2017 

 Fördjupad utredning Värmlandsbanan, 2019-2020 

 Åtgärdsvalsstudie Gods Värmland, 2019-2020 

Åtgärdsvalsstudie för Värmlandsbanan Tåg i Tid  

Trafikverket, Region Värmland och Karlstads kommun genomförde en åtgärdsvalsstudie med fokus på 

kapacitetshöjande åtgärder på Värmlandsbanan under 2012–2013. Studien genomfördes inför 

revideringen av Nationell plan för transportsystemet 2014–2025. 

(Trafikverket, Region Värmland och Karlstads kommun, 2013) 

Åtgärdsvalsstudie Större Regionala Stråk Värmland  

I samband med revidering av länstransportplanen i Värmland genomförde Trafikverket en 

åtgärdsvalsstudie år 2016 för de större regionala stråken i Värmland. Åtgärdsvalsstudien utgjorde ett 

underlag i revideringsprocessen av länstranportplanen som genomfördes under år 2017. Studien 

omfattade 14 stråk som ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet (väg 26, 61, 62, 63, 172, 175, 204, 

236, 237, 239, 240, 241, 246 samt 554).  

(Trafikverket, 2016) 

Åtgärdsvalsstudie Förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo  

Stråket pekades ut som en brist i nationell transportplan för perioden 2014–2029. Under 2016–2017 

genomfördes en nationell trafikslagsövergripande åtgärdsvalsstudie för hela stråket som involverade 

en mängd olika parter från både Sverige och Norge. I åtgärdsvalsstudien preciseras mål för 

transportsystemet i stråket till att förbättra stråkets tillgänglighet inom ramen för Hänsynsmålet och 

därigenom bidra till att skapa en sammanhängande funktionell region. Det innebär förbättrad 

funktionalitet för regionala resor, långväga resor och godstransporter.  Studien har legat till grund för 

revideringen av nationell transportplan 2018–2029 och är nu utpekad som en namngiven brist. Inom 

studien har även en utredningsstrategi beslutats som pekar ut vilka utredningar som bör vara klara 

inför nästkommande revidering av de nationella och regionala planerna 2022–2033, dock senast år 

2020.  

Bland annat pekas E18 genom Karlstad ut som en sträcka i det internationella stråket som bör 

fördjupas ytterligare.  

(Trafikverket, 2017) 

Fördjupad utredning Värmlandsbanan  

Syftet är bland annat att utreda dubbelspår på Värmlandsbanan, delen Arvika-Kil-Kristinehamn och 

övriga kapacitetshöjande åtgärder för hela banan. Utredningen genomförs under 2019–2020 och har 

tillkommit som ett resultat av Åtgärdsvalsstudie Förbättrad tillgänglighet inom stråket Oslo-
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Stockholm. Utredningen kommer ligga till grund för revideringen av nationell transportplan. 

(Trafikverket, pågående) 

Åtgärdsvalsstudie Gods Värmland 

Studien genomförs under 2019 - 2020 och syftar till att utreda och föreslå åtgärder för att effektivisera 

och öka andelen hållbara godstransporter i och genom Värmland. Målet är att åtgärderna ska ge en 

förbättrad funktionalitet och en mer hållbar godstransportering inom och genom länet där andelen 

godstransporter på järnväg och sjöfart ökar. Utredningen kommer ligga till grund för revideringen av 

nationell transportplan. Studien har initierats av Trafikverket och förankrats med samtliga kommuner 

under 2017.  Åtgärdsvalsstudie Förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo har tagit fasta 

på detta behov och framhåller den i en utredningsstrategi som beslutats efter ÅVSens avslut10. 

(Trafikverket, pågående) 

1.9. Finansiering 

Vart fjärde år får Trafikverket i uppdrag av regeringen att revidera den nationella transportplanen som 

innefattar det statliga väg- och järnvägsnätet – nyinvesteringar, drift och underhåll med mera. Nu 

gällande plan sträcker sig från 2018–2029. Samtliga objekt som har en kostnad över 100 mkr och som 

kan ligga som förslag till nytt namngivet objekt i nationell plan måste föregås av en åtgärdsvalsstudie, 

för namngivna objekt i regional plan ligger motsvarande nivå på 25 mkr. Medlen i nationell plan är 

inplanerade för perioden. Föreliggande studie har till syfte att föreslå nya åtgärder till nästa 

revideringstillfälle av nationell transportplan 

Åtgärdsvalsstudie har kommit till stånd efter diskussioner mellan Karlstads kommun och Trafikverket. 

Eventuell finansiering av föreslagna åtgärder är en del av åtgärdsvalsstudieprocessen och som grund 

ligger olika former av nyttoanalyser och samhällsekonomiska bedömningar. Det är av vikt att den part 

som har nytta av åtgärden bär sin del av kostnaden. 

För åtgärder med en kostnad under 100 mkr i den nationella infrastrukturplanen resp. under 25 mkr i 

den regionala infrastrukturplanen finns olika åtgärdsområden eller potter där medel kan äskas för så 

kallade mindre åtgärder eller trimningsåtgärder. Även i detta avseende är det beroende av vilken part 

som står nyttan av åtgärden. Aktuella åtgärder kan vara sådana som ger ökad trafiksäkerhet, 

trafikledning, kapacitet och kvalitet i trafiksystemet.  

  

                                                           
10 TRV 2018/60582 Beslut om fortsatt hantering efter ÅVS Stockholm-Oslo 
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2. Förutsättningar 

2.1. Koppling till internationella strategier och mål 

Åtgärdsvalsstudien påverkas i viss mån av olika styrdokument, målsättningar och samarbeten på 

internationell och global nivå. Följande urval har särskilt beaktats: 

 Transeuropeiska transportnätet för transporter, TEN-T 

 Internationella klimatmål 

 Agenda 2030 och globala målen 

Dessa dokument, målsättningar etc. beskrivs utförligare i Bilaga 2. 

2.2. Koppling till nationella strategier och mål  

Det finns ett stort antal planeringsunderlag, styrdokument, beslutade mål osv. från olika instanser som 

berör bland annat samhällsutveckling, transportsystem och infrastruktur på nationell nivå. Följande 

urval har särskilt beaktats i åtgärdsvalsstudien: 

 Nollvisionen 

 Sveriges miljömål 

 De transportpolitiska målen 

 Funktionellt prioriterat vägnät  

 Sveriges klimatmål 

 Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 

 Funktionellt prioriterat vägnät 

 Bärighetsklass BK4 

Dessa dokument, beslutade mål etc. beskrivs utförligare i Bilaga 2. 

2.3. Koppling till regionala strategier  

På regional nivå finns ett flertal planer och studier som har betydelse för aktuellt stråk. Följande urval 

har särskilt beaktats i åtgärdsvalsstudien: 

 Regional cykelplan för Värmland, 2014 

 Värmlandsstrategin 2014–2020 

 För ett klimatneutralt Värmland. Klimat- och energistrategi för Värmlands län, 2015 

 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Värmland 2017–2021 

 Regional systemanalys, 2017 

 Regional Transportplan för Värmlands län 2018–2029 

Dessa planer och studier beskrivs utförligare i Bilaga 2. 
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2.4. Koppling till kommunala strategier  

På kommunal nivå finns ett flertal planer och studier som har betydelse för aktuellt stråk. Följande 

urval har särskilt beaktats i åtgärdsvalsstudien: 

 Översiktsplan 2012  

 Trafikplan Karlstad – Staden möter framtiden 

 Cykelplan Karlstad - få fler att sadla om 

Dessa planer beskrivs utförligare i Bilaga 2. 

2.5. Angränsande kommuner/regional utveckling 

Även om stråket E18 genom Karlstad i första hand direkt berör Karlstads kommun, behöver även de 

närliggande kommunerna beaktas och inkluderas i planeringen. Dessa är i hög grad beroende av den 

tillgänglighet som E18 ger till arbete, service med mera. 

Karlstad är residensstad och den enda större staden i Värmlands län. De långa avstånden till större 

städer bidrar till att tydliggöra Karlstads roll som regional centralort. Det faktum att Karlstads 

kommun ökar i både absoluta och relativa tal innebär att rollen som regional tillväxtmotor blir allt 

tydligare. Karlstad fungerar som motor för såväl Karlstadsregionen, länet och FA-regionen. 

Hälften av länets drygt 281 000 invånare bor inom 25 kilometer från Karlstad centrum. Karlstads 

arbetsmarknadsregion är betydelsefull för flertalet kommuner i länet samtidigt som Karlstad spelar en 

viktig roll för kompetensförsörjningen i länet som helhet, varför pendlingen till och från Karlstad är 

omfattande. Detta ställer höga krav på såväl infrastruktur som kollektivtrafiksystem där bytespunkter 

mellan olika transportslag utgör strategiska delar av infrastrukturen. Upprustade stationsmiljöer och 

förbättrade förbindelser mellan transportslag kan öka orters attraktivitet och även skapa incitament 

för ökat bostadsbyggande. (Regional systemanalys, Värmland 2017)  

Karlstadsregionen 

Inom tre mil från Karlstad ligger Hammarö, Forshaga, Kil och Grums kommuner som tillsammans 

med Karlstad utgör den så kallade Karlstadsregionen. Karlstadsregionen har en i princip gemensam 

bostads- och arbetsmarknad. Förutom ovanstående kommuner gränsar Karlstad även till 

Kristinehamns, Storfors, Filipstads och Hagfors kommuner. Sedan lång tid tillbaka finns ett samarbete 

mellan kommunerna i Karlstadsregionen inom olika samhällsområden. Samarbetet har bl.a. resulterat 

i ett gemensamt räddningstjänstförbund och samordnade aktiviteter vad gäller kommunikations- och 

infrastrukturplanering och medverkan i EU-projekt. Därutöver är bilaterala kontakter vanligt före-

kommande. Hammarö och Karlstad har exempelvis ett gemensamt frågekomplex i den fysiska 

planeringen bland annat kring väg 236 och väg 554 som har stor betydelse inte minst för transporter 

till och från de tunga industrierna i Skoghall. 

Funktionell analysregion (FA-region) 

Karlstad utgör en funktionell analysregion (FA-region) som enligt Tillväxtverkets indelning år 2015 

består av de fjorton kommunerna Karlstad, Hammarö, Kil, Forshaga, Grums, Kristinehamn, 

Munkfors, Sunne, Arvika, Säffle, Hagfors, Åmål, Filipstad och Storfors11. En FA-region kan ses som en 

                                                           
11 Notera att Torsby kommun utgör en egen FA-region ”Torsby” och att Årjäng och Eda kommuner ingår i FA-
region ”Västlandet”. 
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”vardagsregion” där människor kan bo och arbeta utan att göra alltför tidsödande resor. Samtidigt 

utgör FA-regionen företagens huvudsakliga rekryteringsområde för arbetskraft.  

2.6. Kommunal planering och målpunkter i Karlstad 

Stadsutveckling Karlstad 

Karlstad växer i takt med att nya bostadsområden, verksamhetsområden och stadsdelar växer fram. 

Karlstads kommun har en befolkningsprognos på drygt en procent tillväxt per år. Prognosen är att 

invånarantalet kommer passera hundra tusen år 2026 och därefter fortsätta att öka med cirka tusen 

personer per år. Som stadsmotorväg är E18 genom Karlstad tätt sammanlänkad med tillväxten i 

staden och regionen, och stråket har en mycket stor betydelse för kommunikation.  

Kommunen satsar framförallt på en förtätning av de centrala delarna i Karlstad, men nya större 

bostadsområden planeras också vid Zakrisdal, Jakobsberg och Välsviken som ligger mer perifert. Nya 

verksamhetsområden planeras längs E18 i de yttersta delarna av tätorten med Eriksberg i väster och 

Välsviken och Alster i öster.  

I Figur 4 redovisas framtida exploateringsområden och vad dessa innebär i förväntat ökat antal 

boende samt ökat antal arbetsplatser.   

 

Figur 4. Planerad framtida utveckling i Karlstad. Källa: Karta från Karlstads kommun. 
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Målpunkter utefter E18 genom Karlstad 

Klaramotet och Karl IX:s gata utgör den stora huvudinfarten till Karlstads centrum för både 

persontransporter och kollektivtrafiken (Figur 5). I stadskärnan återfinns en mängd arbetsplatser för 

en stor andel av både Karlstadsborna som för invånarna från kranskommunerna. Klaramotet och Karl 

IX:s gata utgör troligtvis en av de viktigaste trafikplatserna respektive gatorna i Värmland och är högt 

belastade större delen av dygnet. Centralsjukhuset, som är en av Värmlands viktigaste målpunkter, är 

beläget i den centrala delen av Karlstad en bit söder om E18 och nås norrifrån via Klaramotet, Karl 

IX:s gata och Älvgatan. Räddningstjänsten och ambulans ligger strax norr om E18, även de 

verksamheterna nås via Klaramotet och Karl IX:s gata. I östra delen av Karlstad ligger Karlstads 

universitet som är ytterligare en viktig målpunkt i Värmland. Universitetet nås från E18 via 

Universitetsmotet. 

 

 

Figur 5. Allmänna målpunkter intill och i närheten av E18. 

E18 har även en stor betydelse för långväga godstransporter, målpunkter för logistik och industri 

framgår av Figur 6 nedan. Örsholmens industriområde är centrum och en viktig målpunkt för det 

värmländska styckegodset, i övrigt består till största delen det värmländska godset av 

skogsbruksprodukter knutna till pappers- och sågverksindustrin. Inom industriområdet omlastas 

styckegodset vid de olika godsterminalerna för vidare transport ut i länet eller till Norge. För att nå 

Örsholmen via E18 nyttjas främst Bergmotet respektive Universitetsmotet. I anslutning till Örsholmen 

ligger också Yttre hamn som hanterar stora mängder trävaror, vilket inkluderar papper och sågade 

trävaror. Ytterligare en viktig målpunkt för godshanteringen är Skoghall där det ligger ett antal större 

och mindre industriföretag. En hög andel godstransporter till Skoghall transporteras via Bergviks- och 

Hultsbergsmoten. 
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Figur 6. Målpunkter logistik och industri. 

Även detaljhandeln i Värmland hanterar stora mängder transporter, där Karlstad med Bergviks 

handelsområde, Våxnäs handels- och industriområde, Välsvikens handelsområde och Karlstads 

centrum står för en stor andel (se Figur 5). För att nå dessa områden nyttjas Bergviks- och 

Hultsbergsmotet, Våxnäsmotet, Klaramotet respektive Universitetsmotet. 

Ytterligare en viktig målpunkt är den så kallade I2-skogen som är ett stort och relativt centralt beläget 

rekreationsområde som används flitigt både sommar- och vintertid. Här finns strövstigar, cykelleder, 

grillplatser och skidspår. Även friskvårdsanläggningar är belägna inom området. En större gräsyta i 

direkt anslutning till E18 (Sannafältet) används av tillfälliga evenemang såsom cirkus, tävlingar och 

musikevent. Besökande till området nyttjar bland annat Älvmotet. 

Sammanfattningsvis är det följande mot som utgör viktiga infarter till målpunkter av dignitet i 

Värmland och Karlstad: Bergvik, Hultsberg, Våxnäs, Klara, Älv, Berg respektive Universitetsmoten.  
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2.7. Redan planerade åtgärder på det primära vägnätet  

Trafikverket och Karlstads kommun arbetar sedan tidigare med ett antal åtgärder för ökad 

framkomlighet, kapacitet och trafiksäkerhet på det regionala och lokala vägnätet. Åtgärderna befinner 

sig i olika skeden, från tidig planerings- och utredningsfas till genomförande. Först när huvud-

delen av dessa åtgärder är genomförda blir det relevant att genomföra åtgärder på 

E18 och av denna anledning betraktas de som förutsättningar för åtgärder på E18. Planerade 

åtgärder på det regionala och lokala vägnätet ingår inte i denna åtgärdsvalsstudie, men bör 

genomföras före eller samtidigt med åtgärder på E18. Det bör presenteras en tidplan för när åtgärder 

på det regionala/lokala vägnätet kan genomföras.  

I Tabell 2 redovisas planerade åtgärder på det primära vägnätet, vilka alltså utgör förutsättningar 

för att kunna fortsätta utveckla E18 genom Karlstad.  

Tabell 2. Planerade åtgärder i det primära vägnätet som ligger utanför denna åtgärdsvalsstudie och som 

betraktas vara förutsättningar för åtgärder på E18.  

Åtgärd Beskrivning Ansvarig aktör Status/tidplan 

Karlstadsstråket 

Fortsatt utbyggnad av snabbusslinjen genom 
Karlstad. Den första etappen Rud-Karlstads 
centrum invigdes i december 2018. Viktiga 
noder är Bergvik, Karlstad Resecentrum, 
Välsviken. 

Karlstads 
kommun 

Pågående12 

Skyddsräcken E18 
Avser bl.a. vid Våxnäs enligt avtal inom 
tidigare detaljplan, Avtal finns mellan 
Karlstads kommun och tidigare Vägverket. 

Karlstads 
kommun 

Enligt beslutad 
detaljplan 1780K-33-

P2010/05 

Utfart Blåljusbyn 
En ny direktutfart på E18, riktning västerut, 
för utryckningsfordon från Blåsljusbyn i 
stadsdelen Sandbräckan. 

Karlstads 
kommun 

Detaljplan antagen 
2019-11-1313 

Ny 
cirkulationsplats, 
Välsviken 

Cirkulationsplats i korsningen E18 
ramper/Välsviksleden i Universitetsmotet. 

Karlstads 
kommun 

Detaljplaneläggning 
pågår14 

Ny lokalväg, 
Välsviken 

Ny parallellväg längs E18 mellan 
Kroppkärrsmotet och handelsområdet i 
Välsviken (förlängning av Rävbergsvägen). 

Karlstads 
kommun 

Ingår i Fördjupad 
översiktsplan för 

Välsviken (laga kraft 
2019-10- 23)15  

Vikenförbindelsen 

För att minska trafikmängden på Hamngatan 
planeras framkomlighetshöjande åtgärder på 
Tullhusgatan, Sjömansgatan, 
Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Karl 
IX:s bro. 

Karlstads 
kommun 

Byggnation 2020-
202316  

Resecentrum 
Karlstad 
(Hamngatan) 

Ett nytt resecentrum planeras i Karlstad. 
Buss och tågtrafiken samordnas för att 
underlätta arbetspendling. Åtgärden 

Karlstads 
kommun 

Byggnation 2021-
202517 

                                                           
12 Se Regionalt trafikförsörjningsprogram för Värmland 2017–2021, Version 3. 
13 https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/polishuset---ombyggnation/ (hämtad 2019-11-28) 
14 https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/valsviken--battre-trafiklosning-och-ny-bensinstation/ (hämtad 
2019-11-28) 
15 https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/valsviken--en-ny-stadsdel/ (hämtad 2019-11-28) 
16 https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/vikenforbindelsen---forbattrad-framkomlighet-pa-sjomansgatan/ 
(hämtad 2019-11-28) 
17 https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/tag-i-tid/resecentrum/ (hämtad 2019-11-28) 

https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/polishuset---ombyggnation/
https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/valsviken--battre-trafiklosning-och-ny-bensinstation/
https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/valsviken--en-ny-stadsdel/
https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/vikenforbindelsen---forbattrad-framkomlighet-pa-sjomansgatan/
https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/tag-i-tid/resecentrum/
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kommer medföra att Hamngatan avlastas 
från genomfartstrafik. 

Södra förbindelsen 

I samband med nya bostäder på Jakobsberg 
planeras en ny förbindelse mellan 
Hammaröleden (väg 236) och Jakobsberg, 
Jakobsbergsbron, samt mellan Jakobsberg 
och Skoghallsleden (väg 554), Kartbergsbron. 
Leden kommer att avlasta centrum från 
trafik, exempelvis Karl IX:s gata, och 
förbättrar också framkomligheten för 
kollektivtrafiken. 

Karlstads 
kommun 

Byggnation 
Kartsbergsbron 

2022-202418  

 

Byggnation 
Jakobsbergsbron klar 

202619 

Östra förbindelsen 

En ny förbindelse med anslutning från 
Hammaröleden österut, via Örsholmen, till 
Välsviksleden. Ny bro byggs över 
Örsholmsälven. Syftet är skapa en bättre 
förbindelse och binda samman stadsdelar 
med de centrala delarna av Karlstad. 
Framkomligheten för trafik mellan Hammarö 
och E18 förbättras. 

Karlstads 
kommun 

Byggnation ny bro 
över Örsholmsälven 

2019-202020 

 

En östra förbindelse 
är än så länge bara 

på 
planeringsstadiet21 

Väg 61/62 Bergvik-
Katås 

Trimningsåtgärder längs väg 61/62 i 
anslutning till påfart väg 702 (Körkarlsvägen) 
och Katåsmotet. 

Region 
Värmland/ 

Trafikverket 

Vägplaneprocess 
pågår 2020-2022. 

Väg 61/62 Bergvik-
Ilanda 

Ombyggnad till mötesfri väg 2+2 med 
mitträcke. 

Region 
Värmland/ 

Trafikverket 

Ligger ej som 
namngivet objekt i 

beslutad 
Länstransportplan. 

 

  

                                                           
18 https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/kartbergsbron/ (hämtad 2019-11-28) 
19 https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/jakobsberg---en-ny-jakobsbergsbro/ (hämtad 2019-11-28) 
20 https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/orsholmen---lamberget-ny-bro/ (hämtad 2019-11-28) 
21 https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/ostra-forbindelsen/ (hämtad 2019-11-28) 

https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/kartbergsbron/
https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/jakobsberg---en-ny-jakobsbergsbro/
https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/orsholmen---lamberget-ny-bro/
https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/ostra-forbindelsen/
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2.8. Resvanor 

Hösten 2004 genomfördes en resvaneundersökning (RVU) i Värmland och hösten 2014 gjordes en 

uppföljande undersökning. Resvaneundersökningen i Värmland 2014 genomfördes som en 

enkätundersökning med ett statistiskt representativt urval av 20 000 personer i åldern 16-84 år. Varje 

person fick en tilldelad ”mätdag”, för vilken de ombads redogöra för sina förflyttningar. Av de 20 000 

tillfrågade besvarade drygt 6 000 värmlänningar utskicket, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 

ungefär 30 %. Enligt undersökningen är bilen det vanligaste transportsättet för värmlänningarna och 

över 70 % av resorna med start eller mål i Värmland görs med bil. 

För resor inom Karlstads kommun är andelen resor med bil cirka 59 % medan andelen resor med bil 

för längre sträckor (1–10 mil) är cirka 88 %. För resor mellan Karlstad och några av 

kranskommunerna är andelen resor med bil något högre för resor från Karlstads kommun jämfört 

med resor från kranskommunerna till Karlstad, se Tabell 3. 

 

Tabell 3. Andelen resor med bil till/från Karlstad 

 

 

 

 

 

Figur 7. In- och utpendling, antal personer, Karlstads kommun. Källa: SCB, 2017 

 

E18 har stor betydelse för den arbetspendling som sker mellan Karlstad och flera av de värmländska 

orterna. Enligt pendlingsstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) år 2017, arbetspendlar cirka 25 

830 personer till/från Karlstad, varav 16 950 personer är inpendlare. I princip alla in- och utpendlare 

till och från Karlstad som åker med bil eller buss från orter i Värmland reser via E18 genom Karlstad. 

Undantaget är Hammarö kommun.   
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2.9. Miljö 

Skyddade områden  

Riksintressen 

Enligt 3 och 4 kap. MB kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt perspektiv vara av 

riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra, skada eller 

motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringsföretag eller andra ingrepp som kan påtagligt 

skada riksintressen. 

E18 passerar riksintressen för kommunikationer, naturvård, kulturmiljövård samt friluftlivsliv, se 

Figur 8. 

 

Figur 8. Riksintressen utmed E18. 

 

E18 är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Utpekande innebär 

att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 

av anläggningen. Här avses att det är funktionen hos transportsystemet som ska säkerställas. 

Tillkommande bebyggelse, exempelvis nybyggnad inom en anläggnings influensområde, får inte 

negativt påverka varken nuvarande eller framtida nyttjande av denna. 

Klarälven som rinner genom Karlstad är av riksintresse för naturvård (NRO17056) enligt 3 kap. 6 § 

miljöbalken. Riksintresset avser främst älvens värde som vandringsväg för de unika bestånden av 

Klarälvslax och Klarälvsöring. Älven har också stort kommunalt intresse som karaktärsskapare både 

för Karlstads stadsmiljö och för landskapet längs älven i övrigt. 
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Vänern - Norra skärgården (FS 03) utgörs av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 

Område har bland annat särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och 

kulturmiljö, friluftsaktiviteter samt vattenanknutna friluftsaktiviteter. Några av riksintressets 

stödkriterier utgörs av intresseväckande natur- och kulturvärden, orördhet och stillhet/tystnad/låg 

ljudnivå. Mellan Skutbergsmotet och Bergviksmotet, cirka 200 meter söder om vägens sträckning, 

passerar E18 Vänern.   

I öster passerar E18 genom Alsterdalen som är av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § 

miljöbalken. Alsterdalen är ett populärt utflyktsmål och det levande kulturlandskapet runt 

herrgårdarna Alster, Alstrum och Gunnerud bjuder på höga skönhetsvärden. Avsikten med skyddet är 

att nybebyggelse och förändringar av befintliga byggnader behandlas restriktivt, att fortsatt hävd av 

odlingsmarken är önskvärd samt att kalavverkning av skog eller omläggning av befintlig 

genomfartsväg inte bör ske. 

Vattenskyddsområde 

I anslutning till Skutbergsmotet sträcker sig delar av E18 genom ytterkanten av Kattfjordens 

vattenskyddsområde. Vattenförsörjning i Karlstads tätort, Hammarö, Alster med flera baseras på 

ytvatten som tas från Kattfjorden och infiltreras i jorden på Sörmon. 
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Miljöintressen 

Natur- och kulturmiljö, rekreation och friluftsliv 

Enligt Länsstyrelsen i Värmlands planeringsunderlag finns inga naturvårdsintressanta arter eller 

miljöer i direkt närhet till E18 längs den aktuella sträckan.  

I Karlstads kulturmiljöprogram har värdefulla miljöer och byggnader kartlagts. Det finns inga 

värdefulla miljöer eller byggnader utpekade i programmet i direkt närhet till E18 längs den aktuella 

sträckan. 

Karlstads kommun har i sin översiktsplan klassificerat tätortsnära grönområden med klass 1 - 3 

utifrån tillgången till olika typer av grönområden, exempelvis parker, stadsdelsnatur, och dess 

mellanformer som är tillgängliga för allmänhetens rekreation, se Figur 9. 

E18 sträcker sig till största del genom klass 2 och 3-områden. Klass 2 innebär relativt stor brist på 

grönområde och inom klass 3-områden råder ingen brist på grönområden och i de flesta fall ligger 

området i nära anslutning till något närströvområde. Kommunen äger nästan all mark med gröna 

inslag längs E18. 

  

Figur 9. Bristklassning av grönområden. Källa: Karlstad Översiktsplan 2012. 
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Hälsa och säkerhet 

Grundvattenförekomst 

Del av E18 sträcker sig över grundvattenförekomsten Nedre Fryken-Klarälven (SE659565 - 136428), se 

Figur 10. En regionsöverskridande utredning för riskanalyser av grundvattenförekomster inom 

Trafikverket Region Väst genomfördes under våren 2019. Den aktuella sträckan av E18 genom 

Karlstad ingår i utredningen22. Vägsträckan har placerats i riskklass 2 (förhöjd risk) av 5 (där 5 är 

högsta risk). Risken karaktäriseras av sannolikhetsklass 5 av 5 och konsekvensklass 2 av 5. För den 

aktuella vägsträckan bedöms att målrisknivå 2 kan accepteras. Motivet till detta är att en reducering av 

risker från vägen endast kommer att innebära en obetydlig förbättring av den totala riskbilden. 

Bedömningen baseras på att det finns stor risk för påverkan av grundvattenförekomsten från andra 

påverkanskällor än vägen, så som tätort och förorenade områden.  

Eftersom målrisknivån är satt till 2 bedöms det inte motiverat att utföra åtgärder som specifikt är 

riktade mot att skydda grundvattnet längs med denna sträcka.   

 

Figur 10. E18 passerar grundvattenförekomsten Nedre Fryken-Klarälven.  

  

                                                           
22 Trafikverket, Väg E18, Karlstad. Fördjupad riskbedömning och förslag till åtgärder 2019-04-03. 
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Buller 

Utefter E18 finns det ett stort antal fastigheter som är utsatta för buller från vägtrafiken. År 2012 

genomförde Trafikverket en bullerkartering och kontinuerligt genomförs åtgärder enligt de rutiner 

som finns för att hantera bullerstörningar längs det statliga vägnätet. Under år 2019/2020 kommer 

Trafikverket att genomföra en ny bullerkartering längs de statliga vägarna i Värmland.   

Luftkvalitet 

Det finns inga uppgifter om luftkvaliteteten för E18 på den aktuella sträckan. Med hänsyn till den 

öppna miljön bedöms inte miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid eller partiklar (PM10) överskridas.  

Klimatanpassning  

Karlstad är ett av 18 områden i Sverige med betydande översvämningsrisk enligt förordningen om 

översvämningsrisker. Länsstyrelsen har därför gjort en riskkartering av riskutsatta delar av staden. 

Karlstad var också den första kommunen i Sverige som tog fram ett översvämningsprogram. I 

programmet från 2010 beskrivs bland annat risker från älven och Vänern (MSB).  

Klarälven hade flera större översvämningar under 1900-talet, bland annat 1916, 1959 och 1995. Vänern 

översvämmades under hösten och vintern 2000 - 2001 då det var högt flöde i Klarälven sammanföll 

med högt vattenstånd i Vänern. Vattennivån nådde cirka 1,3 m över det normala vilket var den högsta 

noteringen sedan 1927. 
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3. Nulägesanalys 

3.1. Landskapsbild och grön infrastruktur 

Allmänt 

Precis som den grå infrastrukturen i form av exempelvis vägar tillhandahåller värdefulla tjänster för 

människan, så tillhandahåller den gröna infrastrukturen olika ekosystemtjänster. Länsstyrelsen 

definierar grön infrastruktur som ”ett ekologiskt funktionellt nätverk som utformas, brukas och 

förvaltas på ett sådant sätt att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster 

främjas i hela landskapet”. Landskapsperspektivet är centralt inom arbetet med grön infrastruktur och 

av denna anledning analyseras de båda områdena här under samma kapitel. 

Länsstyrelserna i Sverige arbetar sedan ett par år tillbaka med att ta fram regionala handlingsplaner 

för grön infrastruktur, som framöver ska utgöra en naturlig del av samhällsplaneringen. 

Handlingsplanerna ska bland annat användas som underlag vid beslut inom fysisk planering och 

mark- och vattenanvändning, för att tillse att ökad hänsyn tas till ekologiska samband i landskapet. 

Det kan i praktiken handla om att skydda, bevara, restaurera, skapa eller återskapa livsmiljöer, 

ekosystemtjänster och naturliga processer.   

I Länsstyrelsen i Värmlands rapport del C. Mål, utmaningar och insatser för grön infrastruktur i 

Värmland framgår följande gällande nulägesbilden för miljömålet ”god bebyggd miljö”:  

”En av de största utmaningarna för en god bebyggd miljö är att ta tillvara och integrera stadsgrönska 

och ekosystemtjänster vid planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön. Att bevara och 

utveckla mångfunktionella grönområden av god standard och med höga natur- och rekreationsvärden 

är en prioritet... Möjligheterna att kunna cykla eller åka med kollektivtrafik ut till den tätortsnära 

naturen bör förbättras, och de barriäreffekter som utgörs av transport- och övrig samhällsinfrastruktur 

behöver minska och överbryggas…” 

Att minska barriäreffekter av transportinfrastruktur är en av de utmaningar och åtgärdsförslag som 

lyfts fram i handlingsplanen. 

Trafikleder orsakar vanligtvis stora barriärproblem för individer, vilket förhindrar populationers 

spridning och fortlevnad. Den fragmentering av landskapet som skapas via trafiklederna och som 

hindrar spridning av genetik och arter, anses vara ett av de största hoten mot biologisk mångfald. 

Detta då tillgången av livsviktiga resurser blir begränsade inom vissa områden av trafiklederna. 

Barriärerna gör även så att mindre artbestånd skapas med ett minskat utbyte av gen- och 

artdiversiteten där individerna är känsligare för förändringar. Då stora artbestånd med en hög 

biodiversitet har en högre resiliens mot olika förändringar, kan fragmenteringen medföra att de lokala 

arterna på sikt riskerar att dö ut. En reducering av den biologiska mångfalden försämrar alltså 

ekosystemtjänsternas effektivisering och därmed dess förmåga att hantera olika förändringar, så som 

klimatförändringar. Hur de lokala populationerna påverkas av trafikledernas landskapsfragmentering 

beror bland annat på vägtyp samt områdets befintliga arter och deras känslighet för förändringar. De 

miljöer som skapas vid anläggning av vägar kan emellertid även ha en positiv inverkan på den 

biologiska mångfalden. Detta genom att olika slags levnadsförhållanden skapas längs med 

vägkanterna där en diversitet av arter kan utvecklas. De blomstrande, artrika och solexponerade 

sandslänter som finns längs med vissa vägkanter kan utgöra ett stort levnadsvärde för vissa artbestånd 

samt hotade arter. (CBM,2010) 
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Barriärpåverkan förklarar hur individer kan uppleva en minskad rörelsefrihet till följd av 

trafiklederna. Vad som påverkar dess rörelsefrihet är bland annat fysiska hinder så som räcken och 

viltstängsel. Men även olika störningar så som vägtrafikbuller och strålkastarljus samt en för 

individerna icke tilltalande förändring av landskapet (ändrat mikroklimat och ingen skyddande miljö). 

Vanligtvis ökar barriärerna med vägens storlek, då större vägar med en hård belastning medför fler av 

påverkningarna. Barriäreffekten är hur barriärpåverkan skapar ett avtryck på individers överlevnad 

och fortplantning. För att kunna granska problemen och motivera möjliga åtgärder, bör nyckelfaktorer 

identifieras och hela förloppet undersökas. (CBM,2010) 

Analys 

Någon fältinventering har inte gjorts i detta skede, utan nedanstående analys grundas på de foton som 

har tagits i samband med åtgärdsvalsstudien samt kartmaterial. 

Sträckan i helhet 

Sträckan från Skutbergsmotet i väster till Universitetsmotet i öster är cirka 11 kilometer lång. På långa 

sträckor går E18 genom skogsområden och partier med trädridåer vilket gör att sträckan inte upplevs 

så urban trots närheten till staden. På några få delar passeras industriverksamheter på nära håll 

liksom några handelsområden som präglar landskapet kring vägen (Figur 11). 

 

Figur 11. E18 genom Karlstad går omväxlande genom områden med bebyggelse, industri och skog. Lila 

markeringar avser områden med industriverksamhet, gult handelsområden. 

E18 genom Karlstad utgör tveklöst en stor barriär, med dess höga trafikflöden, bullerplank, bred 

vägyta och andra hinder i landskapet. Detta kan skapa problem för vissa artbestånd. Längs med 

sträckan finns endast ett fåtal punkter där viadukter och korsande gång- och cykelbanor utgör en säker 

öppning för arter att passera. Dessa öppningar utgör främst en möjlighet för större vilt att passera. För 
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mindre individer som ej lyckas nå dessa öppningar har vägen en mycket hög barriärpåverkan. Då den 

befintliga trafikleden verkar som en total barriär utgör den en stor påverkan av det naturliga utbytet av 

arter för omgivande artbestånd. Den minskade rörelsefriheten kan göra att befintliga individers 

möjlighet att överleva och fortplantas påverkas. Trädskiktet domineras längs med trafikleden av tall 

och björk med inslag av gran och blandad lövskog. Markskiktet består till stor del av vass- och gräsytor 

samt mindre buskage. Längs vägkanten sprider sig även vissa växtarter som är eller riskerar att bli 

invasiva i Sverige, så som vresros (rosa rugosa) och blomsterlupin (Lupinus polyphyllus). Det finns 

olika områden med naturvärden av olika slag längs med sträckan (Figur 12). 

Figur 12. Karta som visar på befintliga områden med naturvärden. Genom att bevara och gynna dessa 

områden samt skapa miljöer som tillgodoser de livsförhållanden som olika organismers livscykel kräver så som 

skydd, föda och boplats kan en ökad biologisk mångfald åstadkommas. Men det krävs även att förbindelserna 

mellan lämpliga miljöer bevaras samt minskade barriärer. 

Delsträckan Skutbergsmotet-Hultsbergsmotet 

Vid Skutbergsmotet markeras en tydlig avgränsning från skogslandskap med lite bebyggelse till ett 

mer öppet landskap med åkermark. Mötet med tätorten sker först via de stora parkeringsytorna och 

bebyggelsevolymerna vid IKEA och Bergviks köpcentrum som tar över och dominerar platsen. Vägen 

kantas här av mindre skogsdungar och öppna fält. Här kan en vy över Vänern skymtas och 

grundvattennivån ligger högt. Delar av området befinner sig inom vattenskyddsområdet Kattfjorden. I 

syd finns ett bullerplank som skärmar av vägen mot angränsade bostadsområde och skapar ytterligare 

en barriär för arter i området. Den omgivande infrastrukturen är påtaglig med lokalvägar till 

handelsområdet och trafikplats Bergviksmotet med anslutningar till riksvägarna 61/62. Områdena 

Bergvik och Eriksberg korsas av en 50 meter bred kraftledningsgata som försörjer industrierna i 

Skoghall och delar av Karlstad med elektricitet (Figur 13). Det flacka landskapet bryts upp och går över 

till en mer kuperad omgivning med berg i dagen. Tack vare det varierande landskapet skapas här vissa 

mikroklimat som bidrar till en variation av ståndorter, vilket gör att fler växtarter kan frodas. 

Bergviksmotet är en internationellt, nationellt och regionalt viktig trafikplats och det högst trafikerade 

motet i Värmland. 
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Landskapet utjämnas något kring Hultsbergsmotet och här finns en relativt stor variation av lövträd 

kring de öppna gräsytorna. Mindre områden med kontors- och handelsbebyggelse finns men inte i 

direkt anslutning till vägen. Trafikplatsen är en regionalt viktig. Här ansluter väg 554 söderifrån som 

leder till Stora Enso i Skoghall och härifrån når man handelsområdet Bergvik. Trafikplatsen är också 

en av infartsmiljöerna till staden. Ett mer urbant samhälle växer fram och det första mötet med 

tätorten sker kring denna punkt  

 

Figur 13. E18 i västlig riktning. Riksväg 61/62 viker av norrut vid Hultsbergsmotet. En 50 meter bred 

kraftledning går tvärs över E18. 

Delsträckan Hultsbergsmotet-Klaramotet 

Vid Våxnäsmotet blir stadslandskapet tydligare med bebyggelse nära vägen på ömse sidor. Delsträckan 

är en av få sträckor där man möter industribebyggelsen på nära håll (Figur 14). På grund av 

byggnadernas bitvis höga höjd jämfört med omgivningen, upplevs platsen som ett tydligt 

industriområde. Det högre vegetationsskiktet avtar stegvis och här finns främst öppna gräsytor intill 

vägen samt ett bullerplank på vägens norra sida. Sträckan utgör stadens västra entré. Mellan 

Hultsbergsmotet och Våxnäsmotet möts man av Karlstad kommuns entréskylt som välkomnar 

besökare västerifrån till Karlstads mer centrala delar. 

Från Våxnäsmotet fram till Klaramotet finns det endast ett fåtal öppningar där grönområden med 

gräsytor och mindre buskage tränger sig fram kring vägområdet. Det dagliga trafikflödet är här mycket 

högt vilket skapar en total barriäreffekt för många av de omgivande arterna. Närmare Klaramotet blir 

omgivningen mer tydligt urban med större infrastrukturytor, mer bebyggelse och ett påtagligare inslag 

av bullerskärmar. Omgivningen består av klippta gräsytor med mindre dungar av blandande lövträd 

och tall. Ett tydligt landmärke utgörs av det före detta regementets byggnader (I2) som ligger på 

Kasernhöjden bakom en ridå av huvudsakligen tall. Klaramotet är regionalt viktig då det utgör infart 

till Karlstad centrum med resecentrum, centralsjukhus, handel, arbetsplatser och så vidare.  

 

 

Figur 14. E18 i västlig riktning. Vid Våxnäs ligger industribebyggelse bitvis nära vägen. 
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Delsträckan Klaramotet-Rudsmotet 

Öster om Klaramotet blir omgivningen återigen mindre urbant präglad och domineras av stora öppna 

fält och gräsytor i form av Sannafältet och inslag av lövskog. Nordväst om vägen finns stora klippta 

gräsytor som ansluter till den omgivande skogen. Närmsta vattendrag är Sandbäckstjärnet i norr och 

Klarälven i öst, samt diken intill vägen. Kring dessa vattendrag finns en något mer variationsrik 

vegetation. Vid Älvmotet omges vägen av mindre träddungar av blandskog samt friväxande och klippta 

gräsytor. Mitt på sträckan, mellan Älvmotet och Rudsmotet, passeras Klarälven på en drygt 200 meter 

lång bro, Borgmästarbron. Vid passage över bron bjuds på vacker utsikt över älven åt både norr och 

söder och stadens siluett blir synlig på avstånd i sydost (Figur 15). 

Strax norr om Borgmästarbron ligger Videholmen där ett skogligt biotopskyddsområde utbreder sig. 

Klarälven sträcker sig från Härjedalen i Norge och mynnar ut i Vänern via det stora Klarälvsdeltat som 

är det största vattendraget längs med den granskade sträckan. Klarälvens nedre lopp är ett viktigt 

vandringsområde för de unika klarälvslaxen och klarälvsöringen. Därefter mynnar älven ut i 

Klarälvsdeltat som är Sveriges största aktiva delta. Klarälvsdeltat ligger som riksintresse för 

naturvården och det finns även med i Natura 2000. Deltat erbjuder en rik fauna, speciellt för fåglar.  

Öster om Borgmästarbron omges vägen på båda sidor av bullerskydd med bebyggelse bakom, fram till 

Rudsmotet. Vid Rudsmotet utbreder sig ett mer bergigt landskap med Rudsberget i norr där olika 

mikroklimat skapas. Intill vägen kan man finna en solexponerad torr artrik vägkant.  Älven skiljer 

landskapet åt och den västra sidan är relativt flack medan det i de östra delarna är mer kuperat med 

påtagliga skogbeklädda höjdpartier. 

 
 

 

Figur 15. E18 går på bro över Klarälven, stadens silhuett och domkyrka skymtar i söder. 

Delsträckan Rudsmotet-Universitetsmotet 

Vid Rudsmotet och Bergmotet präglas sträckan av bostadsbebyggelse bakom ridåer av grönska, samt 

rena skogspartier som på vissa punkter ligger högt med exponerat berg i dagen. Bergmotet är en 

regionalt viktig trafikplats där riksväg 63 ansluter till E18 norrifrån och söderifrån ansluter väg 236 

som leder till industrierna på Örsholmen, Yttre hamn och vidare till Stora Enso i Skoghall. Utmed 

riksväg 63 följer ett grönstråk som senare övergår i öppet landskap och skogsmark.  

Den sista delsträckan, förbi Kroppkärrsmotet och Universitetsmotet, är nästan helt omgiven av 

skogsområden (Figur 16). Vägen korsas här av en bred kraftledningsgata med ett längsgående 

grönstråk som senare ansluter mot öppet landskap och skogsmark. Vid den omgivande skogsmarken 

och Välsvikens handelsområde har en inventering av fågelarter gjorts år 2015 av Pro Natura, på 

uppdrag av Karlstads Kommun. Här finns ett flertal fågelarter som indikerar på ett högre naturvärde, 

är rödlistade eller på annat sätt intressanta. Vid fågelinventeringen lades stor vikt på arter som 



 
 

32 (102) 

 

 

 
 

 
 

bedöms vara goda indikationer på äldre skogar, skogar med mycket död ved och utpräglade 

våtmarksfåglar.  

Vid Välsvikens handelsområde tas området över av stora parkeringsytor och byggnadsvolymer. 

Universitetsmotet kan ses som regionalt viktigt då man härifrån leds till universitet och 

handelsområdet Välsviken. Trafikplatsen är också en av infartsmiljöerna till Karlstad. Strax efter 

avfarten till E18 sitter Karlstad kommuns entréskylt som välkomnar besökare österifrån till Karlstads 

mer centrala delar.  

 

 

Figur 16. I de östra delarna av sträckan passerar E18 genom skogsområden. 
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3.2. Infrastruktur 

Väg 

E18, som ingår i det nationella stamvägnätet, sträcker sig mellan Oslo och Stockholm. Den aktuella 

sträckan av E18 är cirka 11 kilometer lång och sträcker sig mellan Skutbergsmotet i väster och 

Universitetsmotet i öster. År 1992 tog Trafikverket över väghållaransvaret från Karlstads kommun.  

Hastigheten är begränsad till 90 km/tim. Största delen av sträckan är utformad som motorväg, med 

två körfält i varje körriktning, förutom ett cirka kilometer långt avsnitt väster respektive öster om 

Skutbergsmotet, som är mötesfria motortrafikleder. Väster om Skutbergsmotet är sträckan utformad 

som en 2+1 väg med mitträcke. Öster om Skutberget är vägen mittseparerad med ett körfält i varje 

riktning. Dessa sträckor mötesseparerades under 2018 som avslutning av investeringsprojektet 

Björkås-Skutberget. 

Längs vägsträckan finns tio trafikplatser. Avståndet mellan trafikplatserna23 varierar mellan  

350 - 1 400 meter. Enligt VGU24 bör avståndet mellan två trafikplatser i tätorter uppfylla följande 

längder: 

 Referenshastighet 100 km/tim: Normal standard> 1 500 meter och> 750 meter vid trånga lägen. 

 Referenshastighet 80 km/tim: Normal standard> 750 meter och> 400 meter vid trånga lägen. 

Övervägande delen av avfartsramperna är utformade som kilavfarter och många har dessutom en snäv 

linjeföring med korta retardationssträckor. I vissa av påfartsramperna är sikten begränsad vilket också 

utgör en olycksrisk.  

 

Figur 17. Trafikplatser på E18 genom Karlstad. 

 

                                                           
23 Avstånd mellan påfarten i en trafikplats till avfarten i nästföljande trafikplats. 
24 Sveriges kommuner och landsting tar tillsammans med Trafikverket fram regler för vägars och  
gators utformning, VGU.  
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Balkräcken avskiljer de motgående körbanorna och på utsatta sträckor finns vajerräcken25 eller 

balkräcken mot sidoområdena. Sträckan är belyst. Det finns inget viltstängsel längs den aktuella 

sträckan.  

Stabiliteten i vägmassorna på den aktuella sträckan av E18 genom Karlstad är inte tillfredsställande. 

Vägen är mer än 40 år och massorna i vägkroppen uppfyller inte dagens standard. Sämst bärighet är 

det på sträckan mellan Våxnäsmotet och Klaramotet. Här finns en lågpunkt där det rinner till 

dagvatten från bland annat Våxnäsområdet vilket innebär att det är mycket vatten i 

vägkonstruktionen.  Ytterligare känd lågpunkt återfinns längst västerut mellan Skutbergsmotet och 

IKEA. 

I och med att vägkroppen har så låg bärighet krävs åtgärder för att höja bärigheten på sträckan. Under 

år 2020 - 2021 planeras att lägga ett nytt slitlager vilket innebär att vägen kan hålla i ytterligare 10 år. 

Därefter kommer troligtvis större bärighetsåtgärder krävas på sträckan.  

Under sommaren 2018 öppnade delar av det statliga vägnätet för den nya bärighetsklassen BK4, bland 

annat E18 genom Värmland, väg 61, väg 63 samt väg 236. 

 

Figur 18. E18 genom Karlstad i höjd med Våxnäs, riktning mot öster. Foto Trafikverket. 

Gång- och cykelvägnät 

I Karlstad finns ett väl utbyggt kommunalt cykelvägnät som förbinder stadens yttre stadsdelar med 

centrum. Längs E18 genom Karlstad finns dock inget parallellt sammanhängande gång- och 

cykelvägnät, istället finns det passager över och under motorvägen som ansluter till det kommunala 

cykelvägnätet. På sträckan finns 15 korsande gång- och cykelförbindelser varav sex är överfarter och 

nio är underfarter.  

I Bilaga 5 beskrivs de planskilda passagerna i anslutning till E18 mer utförligt. 

 

                                                           
25 Enligt TEN-T förordningen är inte vajerräcken godkända alternativ, men sträckan som helhet har uppfyllt 
målen enligt förordningen 
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Figur 19. Gång- och cykelvägar i Karlstad samt gång- och cykelpassager över/under E18. 

Järnväg 

E18 genom Karlstad berörs av Skoghallsbanan och Värmlandsbanan (Figur 20). 

Skoghallsbanan är en enkelspårig bana som trafikerar Karlstads Central och Skoghall. Banan används 

för godstransporter till och från Skoghalls bruk.  

Värmlandsbanan är Sveriges i särklass högst trafikerade enkelspåriga bana, med blandtrafik, som 

sträcker sig mellan Laxå och Charlottenberg och förbinder länet med Oslo och Stockholm. Järnvägen 

nyttjas för både gods, långväga resor men även en hög andel regionala pendlare inom länet. 

 

 

Figur 20. Järnvägssträckningar genom Karlstad. 
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3.3. Trafik 

Godstransporter 

E18 är en rekommenderad väg för farligt gods och vägen har också stor betydelse för långväga 

godstransporter. Till största delen utgörs godsmängderna i länet av skogsbruksprodukter och de är 

framförallt knutna till de stora pappersbruken och sågverken i länet.  

De största godsmängderna både konsumeras och produceras i stråken längs med de större väg- och 

järnvägarna i Värmland. Totalt genereras cirka 90 % av både det konsumerade och producerade 

godset i dessa stråk. Störst godsmängder genereras i Karlstadsregionen, cirka 4,5 miljoner ton 

konsumerat gods och 4,2 miljoner ton producerat gods, följt av stråket E18/Värmlandsbanan där 

konsumtionen uppgår till 3,6 miljoner ton och produktionen till cirka 2 miljoner ton. Detaljhandeln i 

Värmland hanterar ca 600 000 ton gods, där Karlstad med Bergviks handelsområde, Välsvikens 

handelsområde och Karlstads centrum står för en stor andel.  

Transittrafiken i Värmland går i huvudsak i öst-västlig riktning där import/export med Norge utgör 

huvuddelen av godsmängderna. Totalt beräknas antalet transitfordon uppgå till cirka 600 stycken per 

dygn på E18 år 2013, vilket motsvarar ungefär 26 % av den tunga trafiken öster om Alstersmotet. 

Transittrafiken delas sedan upp där cirka 300 fordon fortsätter på E18 och cirka 300 fordon går på väg 

61 till Norge.26  

Örsholmens industriområde är centrum för det värmländska godset där många av godsterminalerna 

för väg har sina etableringar. Större delen av allt styckegods som ska transporteras vidare i länet 

nyttjar E18 och ansluter sina målpunkter bl.a. via Välsviken och Universitetsmotet, men även till viss 

del även via Bergmotet och väg 236, vidare till Örsholmen. Där omlastas godset vid de olika 

godsterminalerna inför vidare transport.  

Ett antal större exporterande industriföretag i Skoghall har även godstransporter som trafikerar E18 

och ansluter via Bergviksmotet och väg 554. Idag går ca 160 lastbilar per dag in till Skoghall med 

råvaror. I pendeltrafik körs ca 2 lastbilar/timme mellan Skoghall och Vänerterminalen för omlastning 

från lastbil till tåg.   

I anslutning till Örsholmen ligger Vänerhamn i Karlstad som hanterar cirka 300 000 ton gods (ca 1,2 

miljoner ton gods). Inom området finns även Vänerterminalen belägen. En hög andel av det gods som 

lastas om från lastbil till tåg transporteras via väg 236 och angör från E18 via Bergmotet. I dagsläget 

utgörs den största godsmängden av varor från skogsindustrin, vilket inkluderar papper och sågade 

trävaror.  

Det är tunga transporter som transporteras på E18, vidare genom eller in till de olika målpunkterna 

runt centrala delarna av Karlstad.  

Kollektivtrafik 

Den aktuella sträckan av E18 trafikeras av Värmlandstrafik, Karlstadsbuss samt externa busslinjer som 

rör sig mellan Karlstad och andra nationella städer och orter samt Oslo. Det finns inga hållplatslägen 

utmed sträckan. De flesta bussarna som angör Karlstad centrum via E18 trafikerar Klaramotet.  

Värmlandstrafik trafikerar E18 med busslinjerna 500, 700, 800 samt 801. Karlstadsbuss trafikerar 

E18 med två regelbundna linjer, linje 1 och 56. Linje 1 är en högt belastad linje med start och 

slutstation vid Campus vid Karlstads universitet, som ligger i området Kronoparken i öster. 

                                                           
26 Rapport Godskartläggning i Värmland, Publikationsnummer 2013:150 
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Turtätheten är cirka 10 minuter. Linje 56 har start vid centrum och slutstation i Bomstad i väster, 

turtätheten är 1 timme. I december 2018 invigde Karlstads kommun en snabbusslinje mellan centrum 

och Rud. Linjen passerar över E18 vid Rudsmotet och bussarna har prioritet i trafiksignalerna på bron 

över E18. I Figur 21 redovisas Karlstadsbuss linjenät. 

 

 

Figur 21. Karlstadsbuss linjenät. Källa Karlstads kommun 2019. 

Trafikflöden 

Redovisade trafikflöden på E18 i Figur 22 utgår från Trafikverkets regelbundna mätningar. Den 

senaste mätningen genomfördes år 2015 och nya mätningar kommer att genomföras under år 2019.  

Andelen tung trafik varierar mellan 9 - 13 %.  
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Figur 22. Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) mätår 2015. Källa: Trafikverket. 

 

Enligt Trafikverkets mätningar varierar medelhastigheten över dygnet mellan Skutbergsmotet och 

Universitetsmotet mellan 85 - 95 km/tim för personbilar, motsvarande siffra för tung trafik är 83 - 87 

km/tim. Lägst medelhastighet är det på sträckan mellan Älvmotet och Rudsmotet.  

Trafikutveckling 

Enligt Trafikverkets basprognoser för person- och godstransporter mellan år 2014 till 2040 bedöms 

personbilstrafiken på E18, genom Värmland, öka med 14 %. Motsvarande ökning för tung trafik 

(lastbilar och tyngre bussar) är 45 %. Detta innebär att förväntad ökning av personbilstrafiken är cirka 

0,5 % per år och för lastbilar cirka 1,4 % per år.  

Trafikverkets basprognos är dock generell och avser hela E18 genom Värmland, den tar såldes inte 

hänsyn till den lokala trafikutvecklingen för sträckan genom Karlstad. Trafikverket anser därför att det 

är mer lämpligt att använda den historiska ökningen av trafiken på E18 genom Karlstad än 

basprognosen som avser hela E18 för en mer rättvis bild av förväntad trafikutveckling.  

En jämförelse med tidigare mätningar på E18 och anslutande statliga vägar visar att trafiken har ökat 

betydligt mer på E18 genom Karlstad än Trafikverkets basprognoser. Personbilstrafiken har historiskt 

mellan 2010-2015 ökat mellan 1-4 %, motsvarande siffror för den tunga trafiken är 2-3,5 % i ökning. 

Går man ytterligare en femårsperiod bakåt i tiden ser man samma utveckling så det är en ökning som 

har pågått under den senaste tioårsperioden.  

I Figur 23 redovisas den procentuella ökningen för personbilar respektive tung trafik mellan år 2010 – 

2015. Den största ökningen av trafiken har skett på sträckan mellan Rudsmotet och Universitetsmotet, 

vilket delvis beror på utbyggnaden av Välsvikens handelsområde, och det är också en större ökning av 

trafik från öster jämfört med trafik från väster på E18. Närmare Kristinehamn sjunker ökningen av 

antalet personbilar till cirka 0,5 % per år, vilket motsvarar Trafikverkets basprognos för E18 genom 

Värmland.  
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Figur 23. Genomsnittlig ökning per år av antal personbilar och tung trafik mellan år 2010–2015. Källa 

Trafikverket. 

 

Under år 2017 tog Karlstads kommun fram en övergripande trafikmodell som inkluderar de större 

vägarna i Karlstads kommun och Hammarö kommun. I modellen gjordes en trafikprognos för år 2040 

utifrån framtida exploateringsområden ett så kallat Business as usual-scenario27. Detta scenario 

beskriver hur trafiksituationen förväntas bli år 2040 om bilåkandet fortsätter att öka på samma sätt 

som det har gjorts historiskt. Trafiktillväxten i Business as usual visar på en ökning av ca 3-4 % per år 

fram till och med 2040. I scenariot ingår inte några direkta åtgärder för att mildra utvecklingen. 

Trafikmodellen skiljer sig från Trafikverkets prognoser, som är en basprognos. Karlstad planerar för 

en större befolkningsökning och utvecklingstakt än vad som ligger med som grund i Trafikverkets 

prognoser, därför visar modellen på högre trafiksiffror. Eftersom de mer korrekta siffrorna ligger med 

i Karlstads trafikmodell, ger den därmed en mer rättvis bild av utvecklingen. Den trafikökning som 

scenario Business as usual kan ge ligger i paritet med den historiska trafikutvecklingen på E18 genom 

Karlstad. Därmed bekräftas det till viss del att i planeringssammanhang krävs det mer specifika data 

av trafikutvecklingen så att inte det primära vägnätet och då specifikt E18 kollapsar av den ökade 

trafikmängden. Det krävs även i sammanhanget en mer transportsnål samhällsplanering.  

I Figur 24 redovisas trafikflöden för år 2019 (senaste mätår), trafikflöden år 2040 enligt Trafikverkets 

trafikuppräkningstal samt trafikflöden år 2040 enligt scenario Business as usual. 

                                                           
27 Karlstads Trafikmodell bygger på de detaljplaner Karlstads kommun har i sin planering, den innefattar 
bostadsutveckling, befolkningsutveckling och arbetsställen, Karlstads kommun och WSP, 2017-05-05 
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Figur 24. Årsmedeldygnstrafik år 2019 (blå text), år 2040 enligt Trafikverkets trafikuppräkningstal (gul text) 

samt år 2040 enligt Karlstads kommuns scenario Business as usual (röd text). Källa Trafikverket och Karlstad 

kommun.  

3.4. Tillgänglighet 

Kapacitet fordonstrafik 

För ytterligare detaljer angående kapacitet och belastningsgrader, se Bilaga 3 Kapacitet E18 genom 

Karlstad, där hela sträckan djuplodat gås igenom. 

På den aktuella sträckan av E18 ligger de uppmätta trafikflödena under kapacitetsgränsen för en 

motorväg i tätort. Kapaciteten för en motorväg i tätort med två körfält i båda riktningarna samt 

begränsad hastighet 90 km/tim är cirka 420028 fordon per timme i en riktning.  

Trots att de uppmätta flödena på E18 ligger under kapacitetsgränsen uppstår idag ofta köer under 

vissa tider på dygnet då det är högtrafik (förmiddag alternativt eftermiddag). En översiktlig 

redovisning av hur kösituationen på E18 ser ut idag redovisas i Figur 25. 

 

                                                           
28 TRV2013/643434 TRVMB Kapacitet och framkomlighetseffekter. 
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Figur 25. Framkomlighet E18 nuläge år 2018. Frekvent köbildning innebär att köer uppstår flera gånger per 
dag, Tidvis köbildning innebär att köer uppstår dagligen. Belastningsgraderna visar gränsvärden för 
kapacitet. I kartan är gränsvärdena markerade med orange och den övre gränsen är markerat med rött. 
Gränsvärdena för påfart <0,8, signalreglering <0,8, cirkulationsplats <0,8, väjningsplikt <0,6 

 

De köer som idag uppstår på E18 under högtrafik, i västergående riktning från Bergviksmotet och 

vidare österut beror främst på att väg 61/62 är högt belastad och uppmätta trafikflöden ligger nära 

kapacitetsgränsen. I anslutning till Klaramotet är oftast orsaken till köerna att signalkorsningarna på 

Karl IX:s gata är överbelastade vilket medför att köerna växer ut på ramperna och vidare ut på E18.  

I några av de övriga trafikplatserna kan det också tidvis uppstå köer i avfartsramperna. Detta beror 

dels på att ramperna är utformade som kilavfarter där radien i rampen ofta är snäv, vilket påverkar 

hastigheten på huvudvägen samt i rampen, men också på hur kapaciteten är i den korsning där 

rampen ansluter till det kommunala/regionala vägnätet.  

De framkomlighetsbrister och köbildningar som uppstår på E18 beror alltså till stor del på brister i 

det primära vägnätet samt att det primära vägnätet i viss mån är underutvecklat i förhållande till 

den kraftiga utveckling som sker i Karlstad. Åtgärder enbart på E18 kommer därför inte medföra att 

köerna minskar, eftersom anslutande vägar i det primära vägnätet saknar kapacitet att ta emot 

större flöden.  

I takt med att trafiken ökar kommer framkomlighetsproblemen på E18 och i det primära vägnätet att 

förvärras, se Figur 26.  

De köer som uppstår under högtrafik påverkar även framkomligheten och förutsägbarheten för 

godstransporter, kollektivtrafik och arbetspendling med personbil.  

Längs sträckan saknas rastplatser med möjlighet för uppställning av fordon.  



 
 

42 (102) 

 

 

 
 

 
 

 

Figur 26. Framkomlighet på E18 med trafikutveckling enligt scenario Business as Usual år 2040. Frekvent 

köbildning innebär att köer uppstår flera gånger per dag, Tidvis köbildning innebär att köer uppstår dagligen. 

 

Teoretiskt inträffar ett kapacitetssammanbrott vid en belastningsgrad på 1,0. Det innebär att köerna 

växer oändligt och trafiken står still. Systemet tål inga ytterligare störningar eller tillkommande trafik.  

Oskyddade trafikanter 

E18 genom Karlstad utgör en barriär för oskyddade trafikanter. De 15 planskilda passager som idag 

finns längs sträckan har en varierande standard vad gäller bredd, lutning, ljusförhållanden och 

anslutningar till gång- och cykelvägar med mera. Vissa av passagerna ligger också ensligt, till exempel 

längs sträckor genom skogspartier. Dessa faktorer kan leda till en upplevd otrygghet.  

I den västra delen av Karlstad är det något färre möjligheter att korsa E18 planskilt jämfört med de 

östra delarna. Samtliga passager har inventerats i samband med denna studie och beskrivs i Bilaga 5. 

 

  

Figur 27. Gång- och cykelpassage vid Våxnäs. 
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3.5. Trafiksäkerhet 

Som en del i bedömningen av trafiksäkerheten längs sträckan har en analys gjorts av den 

trafikolycksstatistik som finns tillgänglig i Transportstyrelsens olycksdatabas Strada29 (Bilaga 4). Uttag 

har gjorts för en tioårsperiod mellan år 2008 - 2017. Nedan följer en sammanfattning av analysen. 

Under den aktuella tioårsperioden har totalt 232 trafikolyckor registrerats utmed E18 och i anslutning 

till de 10 trafikplatserna som ligger längs sträckan, se Figur 28 och Tabell 4. Tre av olyckorna har varit 

dödsolyckor (varav en är ej officiell statistik). I två av dödsolyckorna har fotgängare-motorfordon varit 

inblandade, den tredje har varit en singelolycka. Två tredjedelar av det totala antalet olyckor har 

inträffat på sträckan E18 och en tredjedel av olyckorna har inträffat i anslutning till korsningar eller 

trafikplatser. 

 

 

Figur 28. Trafikolyckor år 2008 – 2017, E18 genom Karlstad. Källa: Strada 

Den vanligaste olyckstypen längs den aktuella sträckan är upphinnandeolyckor, 54 %, följt av 

singelolyckor som svarade för 26 % av de inrapporterade olyckorna (Figur 29). Över hälften av 

upphinnandeolyckorna har inträffat på eftermiddag mellan klockan 15 - 18 (Figur ). Det är också under 

denna tidperiod på dagen som det är störst problem med köer på E18.  

Singelolyckorna svarar för drygt en fjärdedel av de inrapporterade olyckorna. Till skillnad från 

upphinnandeolyckor är singelolyckorna mer fördelade över hela dygnet. Cirka 20 % av singelolyckorna 

har inträffat nattetid mellan klockan 22 - 06. Nästan hälften av olyckorna har skett vid halt väglag, 

snö, vatten eller löst grus.  

Det har inträffat totalt fyra olyckor på sträckan där fotgängare har varit inblandade. Två av olyckorna 

har inträffat när fotgängarna försökt att korsa E18 i plan, varav en olycka med dödlig utgång och en 

olycka där skadekonsekvensen varit lindrig. De övriga två olyckorna där oskyddade trafikanter varit 

inblandade har varit en dödsolycka (ej officiell statistik) samt en lindrig olycka.  

                                                           
29 Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett nationellt informationssystem för olyckor inom 
transportsystemet dit polis och akutsjukhus rapporterar in olyckor. 
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Tung trafik utgörs av cirka 15 % av den totala andelen olyckor. Övervägande består olyckstypen av 

upphinnandeolyckor där tung trafik utgörs av 23 % jämfört med inblandade personbilar.  

 

Tabell 4. Fördelning av olyckstyper där motorfordon varit inblandade. * i en av olyckorna har endast 
fotgängare varit inblandad. Källa: Strada. 

Olyckstyp  
Skadegrad Platstyp 

sträcka 

Platstyp 

trafikplats 

 Antal 
olyckor 

dödsolyckor allvarliga 
olyckor 

måttliga 
olyckor 

lindriga 
olyckor 

  

Avsvängandeolyckor 12  3 1 8 3 9 

Korsande olyckor 17   3 14 0 17 

Mötesolyckor 5  1  4 4 1 

Omkörning 5   1 4 5  

Singelolyckor 60 1 1 8 50 47 13 

Upphinnandeolyckor 124   8 116 89 35 

Fotgängarolyckor 4 2   2* 3 1 

Övriga olyckor 5    5 3 2 

Totalt antal olyckor 232 3 5 21 203 154 78 

 

 

 

Figur 29. Inrapporterade olyckstyper under perioden 
2008 – 2017 längs den aktuella sträckan av E18. Källa: 
Strada. 

Olycksdrabbade platser längs sträckan 

Det är framför allt tre platser längs den aktuella sträckan som är något mer olycksdrabbade än övriga 

delar; Bergviksmotet-Hultsbergmotet i väster, Klaramotet samt Rudsmotet-Bergmotet i östra delen av 

sträckan.  

I Bergviksmotet-Hultsbergsmotet har totalt har 54 olyckor registrerats i Strada varav en dödsolycka. 

Jämfört med hela sträckan är denna delsträcka relativt olycksbelastad (23 %). I 15 % av olyckorna har 

tung trafik varit inblandad. Olyckstypen är till övervägande del upphinnandeolyckor och singelolyckor 

som inträffat i anslutning till trafikplatserna där fordon som kört i riktning från Karlstad mot väster 

varit inblandade. På eftermiddagarna under högtrafik är det ofta långsamtgående köer som växer från 

avfartsrampen till väg 61/62 för bilar som ska vidare på väg 61/62 norrut. 

Figur 30. Över hälften av de upphinnande olyckorna 
har skett på eftermiddagen då problemet med köer är 
som störst. 
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I Klaramotet har totalt 20 olyckor registrerats i Strada. Trafikplatsen ligger i anslutning till Karl IX:s 

bro som är hårt belastad. I 9 % av olyckorna har tung trafik varit inblandad. Olyckstypen är till 

övervägande del upphinnandeolyckor som skett i anslutning till den södra avfartsrampen i östlig 

riktning. I flera av olyckorna har orsaken varit köbildning på rampen eller att fordon saktat in på E18 i 

anslutning till avfartsrampen. Drygt hälften av olyckorna har inträffat under morgonen och 

eftermiddagen i samband med tiden för arbetspendling. De två signalkorsningarna på Karl IX:s gata är 

överbelastade, vilket medför att köerna påverkar avfartsrampen på E18.   

I Rudsmotet-Bergmotet har totalt 57 olyckor registrerats i Strada varav en dödsolycka (ej officiell 

statistik). Jämfört med hela sträckan är denna delsträcka relativt olycksbelastad (25 %). I 10 % av 

olyckorna har tung trafik varit inblandad. Olyckstypen är till övervägande del upphinnandeolyckor 

som inträffat i samband med köbildning. I den norra delen har man byggt om motsvarande korsning 

till en cirkulationsplats, varför det inte är aktuellt att studera olycksstatistiken i denna plats då dessa 

skedde i den tidigare trafiklösningen. 

3.6. Social hållbarhet 

I samband med åtgärdsvalsstudien genomfördes en nulägesanalys av sociala aspekter av hållbarhet på 

en övergripande nivå i Karlstad, med visst fokus på E18, studien går att läsa i sin helhet i Bilaga 6. 

Sociala aspekter av hållbarhet är tätt förknippat med rättviseaspekter. Att integrera social hållbarhet i 

ett projekt handlar om att bevaka att olika grupper av befolkningen, deras förutsättningar, behov och 

intressen, beaktas och att särskilt känsliga eller utsatta grupper värnas. Det kan också handla om att 

studera hur onyttor och nyttor av en infrastruktursatsning fördelas mellan olika grupper av 

befolkningen.  

De aspekter av social hållbarhet som behandlades inom ramen för denna nulägesanalys är: 

  Jämlikhet – Tillgänglighet till arbetsplatser för olika socioekonomiska grupper. 

 Jämställdhet – Analys av resebeteende ur ett genusperspektiv. 

 Barn- och ungdomsperspektivet – Tillgänglighet till skolor samt trafikens negativa påverkan. 
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4. Problembeskrivning  

De behov, brister och problem på E18 som har framkommit under studien har sammanställts nedan. 

Problembeskrivningen baseras på nulägesanalysen i kapitel 3 samt på underlag som framkommit 

genom dialogmöten och möten med arbetsgrupp och styrgrupp. Utgångspunkten för 

problembeskrivningen är de transportpolitiska målen, det vill säga funktionsmålet som handlar om 

tillgänglighet och hänsynsmålet som handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Samtliga behov, brister och 

problem har med detta i åtanke sorterats in i de tre övergripande kategorierna tillgänglighet, 

trafiksäkerhet samt miljö och hälsa. Problembeskrivningen avser ett nuläge, det vill säga år 

2018/2019 då denna studie genomfördes. 

4.1. Problem kopplat till tillgänglighet 

Generella problem och brister för all fordonstrafik 

 Köbildning på E18 – Tidvis uppstår framkomlighetsproblem i trafikplatserna på E18. Det bildas 

köer i ramperna som tidvis kan växa ut på E18. Köerna beror till stor del på kapacitetsbrister och 

överbelastning i det lokala och regionala vägnätet. Det är således inte E18 eller dess trafikplatser 

som är underdimensionerade. Frekvent köbildning (dvs. det uppkommer köer flera gånger per dag 

i och vid moten) till följd av kapacitetsbrist i det kommunala vägnätet uppträder i Hultsbergsmotet, 

Klaramotet och Universitetsmotet. På samma sätt beror framkomlighetsproblemen i 

Bergviksmotet till stor del på kapacitetsbrister och överbelastning i det regionala vägnätet, framför 

allt väg 61/62 i norrgående riktning. Dessa problem kommer att förvärras i ett scenario Business as 

usual, prognosår 2040. Hela stråket kommer att påverkas negativt enligt figur 26.  

 Ojämna hastigheter - Till följd av de framkomlighetsproblem som beskrivs i ovanstående 

punkter kan hastigheterna på E18 periodvis vara oförutsägbara. Framförallt vid köbildning under 

högtrafik. Det stora antalet trafikplatser på sträckan förstärker problemet. 

 Avstånd mellan trafikplatser - Trafikplatserna längs E18 genom Karlstad ligger tätt, vilket 

påverkar trafiken på E18. Fordon som ska köra av E18 bromsar in vid avfarterna och stoppar upp 

bakomvarande trafik och fordon som ska ansluta till E18 och hinner inte komma upp i hastighet.  

 Dålig bärighet, framförallt på sträckan mellan Skutbergsmotet och Bergmotet. Stabiliteten i 

vägmassorna är inte tillfredsställande och uppfyller inte dagens standard. 

 Delar av E18 är sårbar för översvämning. Den lägsta punkten ligger på sträckan mellan 

Våxnäsmotet och Klaramotet.  

 Felande länk på E18 mellan Skutbergsmotet och Bergviksmotet med endast ett körfält i vardera 

riktningen. 

 E18 passerar över Klarälven vid Älvmotet via Borgmästarbron, det saknas idag tydliga 

omledningsalternativ. Borgmästarbron är utpekad som en sårbar punkt inom ramen för 

kontinuitetsplaneringen. 

Identifierade behov 

 Behov av ökad förutsägbarhet och tillförlitlighet vid arbetspendling 

 Behov av ökad förutsägbarhet och tillförlitlighet för godstransporter. 
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Övriga brister, problem och behov i trafikplatserna utöver ovanstående 

 Skutbergmotet – Framtida behov av bättre koppling till verksamhetsområdet Eriksberg som 

kommunen detaljplanelägger. I samband med temapark vid Skutberget krävs en helhetsbedömning 

av verksamheterna runt Skutbergsmotet för att få en heltäckande bild.   

 Bergviksmotet – Bergviksmotet är inte utformat som ett egentligt mot samt att det går direkt över i 

Hultsbergsmotet utan raksträcka emellan. Någon tydlig gräns mellan de båda moten finns således 

inte, vilket påverkar orienterbarheten 

negativt. Väg 61/62 ansluter från norr 

i kurva och i vänster körfält. Här är en 

olycksdrabbad punkt där smärre 

justeringar genomförts de senaste fem 

åren för att öka trafiksäkerheten. En 

koppling till handelsområdet Bergvik 

saknas från Bergviksmotet. Det finns 

också ett behov av en ny koppling till 

det framtida verksamhetsområdet 

Eriksberg, som ligger norr om E18 

strax väster om Bergviksmotet. 

Bergviksmotet och Hultsbergsmotet 

hör funktionsmässigt ihop och 

tillsammans kan de betraktas som en 

central nod i området, vilken kopplar 

ihop flera viktiga länkar och 

målpunkter, se Figur 30. Den allra 

största bristen är att noden i princip 

helt saknar infrastruktur för kollektivtrafik.                                                                                                   

Det allra största behovet är att utveckla                                                                                                         

noden inför en omställning till hållbara  

transporter, där kollektivtrafiken utgör  

en självklar och grundläggande  

funktion. 

 Hultsbergsmotet – Under högtrafik bildas köer på den södra avfartsrampen beroende på hög 

belastning i korsningen E18 ramper/Ullebergsleden. Den snäva radien i rampen samt att den är 

utformad som en kilavfart påverkar också trafiksäkerheten och framkomligheten negativt.  

 Våxnäsmotet - Bristande utformning i de södra av- och påfarterna med snäva radier. Den snäva 

radien i rampen samt att den är utformad som en kilavfart påverkar också trafiksäkerheten och 

framkomligheten negativt. Anslutningen till Våxnäsgatan ligger nära E18 och det upplevs också 

vara svårt att orientera sig i motet.  

 Klaramotet – Under högtrafik bildas köer på avfartsramperna. Köerna, som tidvis växer ut på E18, 

beror framförallt på den höga belastningen i de båda signalreglerade korsningarna på Karl IX:s 

gata. Köbildningen påverkar också framkomligheten för utryckningsfordon och kollektivtrafiken 

mycket negativt.  

 Älvmotet – Bristande utformning i de södra av- och påfarterna. Framförallt är det kilavfarten som 

kan påverkar hastigheten på E18 negativt och medför därför en ökad risk för upphinnande olyckor. 

De snäva radierna i ramperna påverkar också trafiksäkerheten och framkomligheten negativt. Dålig 

sikt i den södra påfartsrampen. 

 Rudsmotet - Inga identifierade brister utöver ovanstående generella brister och problem. 

Figur 30. De viktigaste regionala/nationella kopplingarna 

samt kopplingar till lokala målpunkter (kursiv stil) för 

noden Bergviksmotet/ Hultsbergsmotet. Kollektivtrafiken är 

eftersatt i nuvarande utformning. 
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 Bergsmotet - Bristande utformning i av- och påfarterna. Framförallt är det kilavfarterna som kan 

påverkar hastigheten på E18 negativt och medför därför en ökad risk för upphinnande olyckor. De 

snäva radierna i ramperna påverkar också trafiksäkerheten och framkomligheten negativt. 

 Kroppkärrsmotet – Bristande utformning i av- och påfarterna. Framförallt är det kilavfarterna som 

kan påverkar hastigheten på E18 negativt och medför därför en ökad risk för upphinnande olyckor. 

De snäva radierna i ramperna påverkar också trafiksäkerheten och framkomligheten negativt. 

 Universitetsmotet -Under högtrafik kan det uppstå köer i den södra avfartsrampen på grund av hög 

belastning korsningen E18 ramper/Välsviksleden. 

Godstrafik 

 All godstrafik (genomgående och transit, transporter med målpunkt Värmland alt. Karlstad med 

omnejd) påverkas på samma sätt som övrig fordonstrafik av de köbildningar som uppstår under 

dygnet vid de olika moten längs med E18.  

 Omlastning av allt styckegods som ska till Värmland genomförs inom industriområdet Örsholmen 

som nås främst via Universitetsmotet, men även Bergsmotet. Godset hamnar i samma 

kösituationer som övrig trafik. 

 En övervägande andel gods som ska till Vänerhamn resp. Vänerterminalen för omlastning från bil 

till båt alternativt tåg ankommer via E18 från olika delar av Värmland och Karlstadsområdet. 

Området nås främst via Bergsmotet och väg 236 alt. Universitetsmotet och Välsviksleden. 

 En hög andel av godstrafiken passerar via Bergviks- och Hultsbergsmotet och vidare på väg 554 för 

vidare transport till och från den tunga industrin i Skoghall. Hultsbergsmotet kan upplevas som 

snävt för långa godstransporter. Även cirkulationen som är mycket högt belastad upplevs som 

snäv. Väg 554 inom Karlstads kommun saknar även BK4 klassning. Det gods som inte får köra via 

denna punkt måste då angöra Skoghall via Bergmotet resp. väg 236 från öster. Allt gods som har 

målpunkt Bergviks handelsområde trafikerar också Hultsbergsmotet. 

 Brist på uppställningsplatser för lastbilar med rastmöjlighet för chaufförerna.30 

Kollektivtrafik 

 Bussar som trafikerar E18 hamnar i samma på- och avfartsproblematik som övrig fordonstrafik 

dvs. både personbils- och godstrafiken, vilket resulterar i att även bussarna blir stillastående i 

samma kö. Under högtrafik på morgnar och eftermiddagar uppstår det köer, framförallt på Karl 

IX:s gata vid Klaramotet, vilket påverkar både lokala och regionala bussar. 

 Dåligt integrerad stads- och trafikplanering - Många av dagens målpunkter är anpassade efter 

personbilstrafik och det är påtagligt för resenärerna att kollektivtrafiken inte varit utgångspunkt då 

vissa områden, exempelvis Bergvik resp. Välsviken, har planerats och utvecklats.  

 Behov av bytespunkter, pendelparkeringar och infartsparkeringar i anslutning till E18 med 

koppling till regional och lokal kollektivtrafik.  

 Behov av att se över hela-resan-perspektivet för kollektivtrafik. 

 Sämre tillgänglighet att resa ut ur Karlstad än in till Karlstad. Enligt RVU 2014.31 

                                                           
30 TRV 2018/77391 Regeringsbeslut – Trafikverket har med anledning av bristen på säkra uppställningsplatser 
för yrkestrafiken längs större vägar fått i uppdrag att göra en översyn av detta. Uppdraget pågår till år 2029.  
31 Se vidare jämförelse i tabell 3 Andelen resor med bil till/från Karlstad, s 20 
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Gång- och cykeltrafik 

 E18 utgör en barriär mellan norra och södra delen av Karlstad. Oskyddade trafikanter som ska 

passera E18 är begränsad till ett fåtal gång- och cykelpassager vilket försvårar att, på ett gent sätt, 

kunna ta sig mellan de olika stadsdelarna. I den västra delen av Karlstad är det något färre 

möjligheter att korsa E18 planskilt än i den östra delen. 

 Bristande tillgänglighet i några av de planskilda gång- och cykelpassagerna av E18. Passagerna har 

exempelvis branta lutningar, trappor och saknar belysning. Särskilt utpekade passager är gång- och 

cykelporten strax väster om Våxnäsmotet i anslutning till Engelska skolan samt gång- och 

cykelporten öster om Klaramotet.   

 Många av dagens målpunkter är anpassade efter personbilar och det kan vara besvärligt, otryggt 

eller trafikfarligt att gå eller cykla till vissa målpunkter. 

 Underhållet av gång- och cykelvägnätet är delvis eftersatt. Exempel på brister är gropar i 

beläggningen, löv, grus och bristande dränering som leder till vatten eller is på cykelbanan. 

 Möjlighet att ta sig med cykel på ett trafiksäkert sätt från kranskommunerna, exempelvis Kil – 

Karlstad, saknas. 

 

Figur 31. Problem/brister och behov kopplat till tillgänglighet. 
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4.2. Problem kopplat till trafiksäkerhet 

Generella problem och brister för all fordonstrafik 

 Risk för upphinnandeolyckor – Utformning med kilavfarter i trafikplatserna samt köbildning vid 

högtrafik ger ökad risk.  

 Bristande utformning – I Bergviksmotet där väg 61/62 ansluter från norr till E18, trafikanterna 

angör E18 i vänstra körfältet i riktning mot öster. I Klaramotet stoppar filen mot Tingvalla upp 

trafiken som ska vidare in mot Karl IX:s gata vid högtrafik som genererar köbildning ut mot E18. I 

Bergmotet och Kroppkärrsmotet är av- och påfarter utformade med snäva radier vilket ger 

begränsad sikt och höga hastigheter i förhållande till utformningen.    

 Korta siktsträckor på och i anslutning till Borgmästarbron.  

 Brist på omledningsvägar vid exempelvis olycka eller översvämning. Borgmästarbron är den enda 

bron över E18 i närområdet. 

Godstrafik 

 De trafiksäkerhetsproblem som beskrivits för fordonstrafiken gäller även godstrafiken. 

 Den tunga trafiken genomför omkörningar i vänsterfil med risk för att inte kunna fullfölja 

omkörningen. 

Kollektivtrafik 

 De trafiksäkerhetsproblem som beskrivits för fordonstrafiken gäller även busstrafiken.  

 De stadsbussar som trafikerar E18 saknar bälten. 

Gång- och cykeltrafik 

 Brister i utformning och drift- och underhåll av vissa planskilda gång- och cykelpassager samt 

anslutningar till gång- och cykelnätet. För detaljer se Bilaga 5. 

4.3. Problem kopplat till miljö och hälsa 

 Buller och luftföroreningar – trafiken på E18 påverkar närliggande bostads-, verksamhets- och 

rekreationsområden negativt. Vidare bidrar trafiken till utsläpp av växthusgaser som generellt har 

negativ påverkan på klimatet.  

 Vid olyckor med farligt gods utgör stadsmotorvägen en risk på grund av närheten till bostads-, 

rekreations- och verksamhetsområden på sträckan.  

 Ur miljö- och klimatsynpunkt är det ett problem att få använder kollektivtrafiken för sina resor, 

inte minst för arbetspendling. Det är således också en brist ur miljö- och klimatsynpunkt att en stor 

andel av trafiken och arbetspendlingen görs med personbil.  

 E18 utgör en barriär för oskyddade trafikanter. Upplevd otrygghet vid gång- och cykelpassager 

under E18 förstärker barriäreffekterna. Detta kan bidra till minskad gång-, cykel- och 

kollektivtrafikanvändning. På sikt ger det negativa effekter för både hälsa och miljö/klimat. 

 E18 utgör även en barriär för växt- och djurarter. Höga trafikflöden, bullerplank, bred vägyta och 

andra hinder i landskapet kan skapa problem för vissa artbestånd. 

 Behov av att utveckla/förbättrade estetiska värden utefter stråket, exempelvis förstärka entréerna 

till Karlstad. 
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4.4. Sammanfattning av problem 

Övergripande kan problemen i studerat transportsystem, det vill säga E18 genom Karlstad inklusive 

primärt vägnät, sammanfattas med fyra nyckelord: kollektivtrafik, tillgänglighet (kapacitet), 

trafiksäkerhet och barriär. 

Den största bristen generellt är att en alltför stor andel av persontransporterna i aktuellt 

transportsystem sker ineffektivt och ytkrävande med personbil. Detta ger upphov till onödiga 

trafiktoppar med köer, olycksrisker, utsläpp och så vidare. Det finns ett stort behov av att föra över en 

betydande andel av persontransporterna, inte minst pendlingsresor både till och från Karlstad, till 

kollektiva färdmedel. 

Många av de identifierade problemen längs den aktuella sträckan är kopplade till tillgänglighet. Det är 

inga större framkomlighetsproblem på sträckorna utan det är i anslutning till trafikplatserna som 

problemen uppstår. Köbildningar på E18 kan framförallt förklaras med kapacitetsbrister i det primära 

vägnätet samt att det primära vägnätet i viss mån är underutvecklat i förhållande till den expansiva 

stadsutveckling som sker i Karlstad. I takt med att trafiken ökar enligt i åtgärdsvalsstudien antagna 

prognoser kommer kapacitetsproblemen i trafikplatserna succesivt att öka och på vissa ramper nå 

kapacitetstak, om inte åtgärder vidtas. Detta pga. att det anslutande nätet inte är anpassat efter de 

ökande trafikmängderna. 

De korta avstånden mellan trafikplatserna samt att de flesta avfarterna är utformade som kilavfarter 

påverkar både framkomligheten och trafiksäkerheten negativt. De köer som uppstår under högtrafik 

medför risk för upphinnandeolyckor. 

En annan betydande brist kopplat till tillgänglighet är att bärigheten på delar av sträckan är 

undermålig.  

För oskyddade trafikanter utgör E18 en stor barriär. För att kunna korsa stadsmotorvägen är 

oskyddade trafikanter hänvisade till de gång- och cykelpassager som finns. Antalet passager är för litet 

för att alla oskyddade trafikanter ska kunna få en gen väg, beroende på målpunkter. I västra delen av 

studerad sträcka finns behov av att komplettera med minst en ny planskild passage. Det kan även 

finnas behov av att komplettera med fler passager på övriga sträckan, detta hänger ihop med den 

kommunala planeringen och utvecklingen. Flera av de befintliga passagerna har bristande utformning 

och upplevs som otrygga, vilket förstärker barriäreffekten.   

E18 utgör också en barriär i andra avseenden, exempelvis för växt- och djurliv. 
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5. Projektmål 

Projektets samverkansgrupp respektive arbetsgrupp har enats om ett övergripande projektspecifikt 

mål för stråket, vilket beskriver önskvärda funktioner och egenskaper för infrastrukturanläggningen i 

ett 2040-perspektiv. För att uppnå det övergripande projektmålet har även nio mer specificerade 

projektmål formulerats, utan inbördes ordning. De totalt tio projektmålen ska tjäna som ett ramverk 

för de lösningar och åtgärder som tas fram inom åtgärdsvalsstudien. Utgångspunkten för projektmålen 

är problembeskrivningen i kapitel 4.  

Utöver projektmålen gäller även att alternativa lösningar ska styra i riktning mot internationellt 

uppställda mål, styra mot de transportpolitiska målen, Nollvisionen, diverse övergripande 

samhällsmål samt vara i linje med ”Funktionellt Prioriterat Vägnät”.  

Projektmålen sammanfattas nedan. Samtliga mål ryms inom de tre dimensionerna för hållbar 

utveckling; miljömässig/ekologisk-, social- samt ekonomisk hållbarhet.  

 

Figur 32. Åtgärdsvalsstudie E18 genom Karlstad projektmål och delmål. 
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Nedan följer förklaringar till projektmålen. De färgade symbolerna till höger anger vilka av de globala 

målen (Agenda 2030) som respektive mål kan kopplas till.  

 

 

Det övergripande målet för E18 genom Karlstad ska vara att vägen och angränsande vägsystem 

utvecklas i en hållbar riktning så att den brådskande omställningen till ett hållbart transportsystem 

möjliggörs. 

Som en central del i Karlstad och Värmland kan E18 vara katalysator och bidra starkt till 

omställningen både lokalt och regionalt samt till att såväl lokala som regionala samhällsmål och 

klimatmål uppfylls. 

Stråket ska samtidigt vara tillgängligt och möjliggöra stadsutveckling. Dess utformning, funktion och 

användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 

användbarhet samt bidra till utvecklingskraft och tillväxt lokalt, regionalt, nationellt och 

internationellt. 

 

 

Hänsyn ska tas till kraven i europeiska TEN-T förordningen gällande exempelvis funktion, standard 

och säkerhet32. 

 

 

E18 ingår i ett vägsystem tillsammans med flera regionala och lokala vägar som både enskilt och 

tillsammans fyller flera olika funktioner. De nationella, regionala och lokala vägnäten måste ha ett 

funktionellt samspel för att fungera effektivt.  

Framkomligheten längs med E18 genom tätorten Karlstad ska vara acceptabel33. Lokalt i Karlstad är 

E18 en integrerad del av transportinfrastrukturen. Rimlig anpassning efter stadens hastigheter ska ske, 

där näringslivets transporter samt kollektivtrafik i stråket E18 prioriteras. 

 

                                                           
32 EU-förordningen 1315/2013 
33 Region Stockholm, Trafikverket m.fl. har tagit fram ett grundläggande förhållningssätt för vad som anses som ”acceptabel framkomlighet” 

i ett så kallat Framkomlighetsprogram. Trafikverket Rapport – Förstudie Anpassad infrastruktur i storstäder/tätbebyggda områden  
2018-05-31 
 

E18 genom Karlstad utgör ett hållbart, effektivt och tillgängligt transportsystem 
som bidrar till en hållbar samhällsutveckling i Värmland och i stråket Oslo-
Stockholm   

                                                                                                            

Uppfyllelse av TEN-T förordningens krav                                                

Acceptabel framkomlighet med förutsägbar restid                                                       
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E18 utgör en samhällsviktig transportlänk för såväl internationell, nationell, regional och lokal trafik. 

För att undvika störningar på E18 ska hänsyn tas till framtida översvämningar och andra 

samhällsrisker. För olyckor eller liknande ska strategier och omledningsvägar eller andra alternativa 

transportlösningar finnas. 

 

 

E18s barriäreffekter ska minskas generellt för exempelvis oskyddade trafikanter, vattenflöden, 

kollektivtrafik, stadsutveckling, växt och djurliv, järnväg med mera. Av särskild vikt är att utveckla 

tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet för gång- och cykeltrafikanter. 

 

 

Nollvisionen är den övergripande målsättningen. Målet syftar till att öka trafiksäkerheten, detta görs 

genom olika trafiksäkerhetshöjande åtgärder som minskar antalet incidenter och olyckor för både 

fordonstrafik och oskyddade trafikanter i och i anslutning till stråket E18 genom Karlstad.  

 

 

Huvuddelen av kollektivtrafik med buss i Värmland trafikerar stråket E18 genom Karlstad, vilket är 

viktigt att ta hänsyn till i planeringen av E18. För att uppnå en färdmedelsfördelning med högre andel 

kollektivtrafikresor och lägre andel bilresor än i nuläget, krävs en i hög grad attraktiv och prioriterad 

kollektivtrafik (buss och tåg) för att möjliggöra överflyttning från bil till buss alternativt tåg.  

Restidskvoten mellan Karlstad och kommunhuvudorter i Värmland ska vara mindre än 1,334.  

Det ska finnas goda förutsättningar att kunna byta transportslag genom bytespunkter med koppling 

mellan regional och lokal kollektivtrafik (buss och tåg), cykel och bil för att ta hänsyn till hela-resan-

perspektivet. 

  

                                                           
34 Region Värmland, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Värmland 2017-2021. Restidskvot beräknat som förehållandet mellan bil och 

kollektivtrafik mellan resecentra eller motsvarande. 

 

Minskad sårbarhet i transportsystemet                                                                 

Minskade barriäreffekter                                                                                             

God trafiksäkerhet                                                                                                                      

Kollektivtrafiken prioriterat pendlingsalternativ                      
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Tilltalande och tydliga entréer till Karlstad tätort i öst respektive väst samt en genomtänkt stadsmässig 

helhet, ska främja ett trevligt intryck och positiv upplevelse av stråket. Trafikanterna på E18 blir varse 

att motorvägen passerar genom ett stadslandskap där bebyggelsen är tät och varierad, samt att 

infrastrukturmiljön är omsorgsfullt gestaltad.  

 

 

I planeringen av E18 ska hänsyn tas till olika samhällsgrupper. Det innebär att särskilt beakta behov 

och förutsättningar bland äldre, barn och unga, ekonomiskt och socialt utsatta samt individer med 

olika funktionsuppsättning. En jämlik och jämställd fördelning av tillgänglighet ska främjas och 

förutsättningar för upplevd trygghet och hälsa hos sårbara grupper ska beaktas.  

En beskrivning av de olika gruppernas behov i relation till E18 ska vara en del i planeringen. Det är en 

fråga om de olika gruppernas tillgänglighet och närmiljö i form av bl.a. buller, luft och barriäreffekt. 

 

 

För att skapa förutsättningar för hållbar utveckling behöver exempelvis klimatutsläpp (CO2), 

luftföroreningar och buller från fordonstrafiken minska.  

  

  

Estetiskt tilltalande trafikmiljö                                                                                              

Stråket tar hänsyn till olika samhällsgrupper                                           

Minskad miljö- och hälsopåverkan                                                                           
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6. Alternativa lösningar  

6.1. Förutsättningar och metod för åtgärder på E18 

Det har konstaterats i kapitlen 3 Nulägesanalys och 4 Problembeskrivning att framkomlighetsbrister 

och köbildningar på E18 kan förklaras med brister i det primära vägnätet samt att det primära 

vägnätet i viss mån är underutvecklat i förhållande till den expansiva stadsutveckling som sker i 

Karlstad. Den viktigaste slutsatsen från nulägesanalysen är att det inte går att åtgärda köerna på 

E18 med åtgärder enbart på E18, eftersom anslutande vägar i det primära vägnätet saknar 

kapacitet att ta emot större flöden.  

Trafikköer kan inte och bör inte alltid byggas bort. Det är dock uttalat genom projektmålen att bland 

annat framkomlighet, restider och sårbarhet ska hanteras. Vidare hänger köbildning ihop med 

trafiksäkerhet, som alltid är en högt prioriterad fråga. Således ingår det i projektet att finna lösningar 

på dessa brister och problem. Lösningarna kommer att bestå av ett flertal samverkande åtgärder, på 

E18 såväl som på det lokala och regionala vägnätet (se kapitel 2.7 Redan planerade åtgärder på det 

primära vägnätet).  

Acceptabel framkomlighet 

Inom ramen för åtgärdsvalsstudien har det gjorts ett arbete kring förhållningssättet till framkomlighet, 

givet att E18 genom Karlstad även långsiktigt kommer att vara en stadsmotorväg. Således är 

funktionen som lokalväg lika betydelsefull som funktionen för genomfartstrafik. Då dessa funktioner 

ska samsas uppstår behovet att fundera på var nivån ligger för så kallad acceptabel framkomlighet, se 

även Bilaga 7. 

Exempel på centrala frågor som både samverkansgrupp som arbetsgrupp ställt sig inför 

åtgärdsgenereringen i åtgärdsvalsstudiens Fas 3 är: 

 Var ligger nivån för den acceptabla framkomligheten för E18 genom Karlstad? 

 Vad behöver göras för att inte hamna i business as usual scenariot? 

 Vilken omfattning ska vägtrafiken ha?  

 Hur tillgängliga ska de centrala delarna av Värmland vara?  

 Hur mycket kan och bör trafiken styras för att få en mer effektiv trafik i det primära vägnätet? 

 Hur ser en ”effektiv fördelning” av framkomligheten ut i det primära vägnätet?  

Frågorna avser samtliga trafikslag som berörs av E18 såsom kollektivtrafik, godstrafik, daglig 

pendling, lokal-, regional-, nationell- respektive internationell trafik och så vidare. 

Samverkansgruppen och arbetsgruppen och har landat i ett antal ställningstaganden kopplat till 

ovanstående frågor, vilka utgör förutsättningar för åtgärdsgenereringen i Fas 3 Pröva tänkbara 

åtgärder:  

 Vägens standard ska inte dimensioneras efter högtrafik eller trafiktoppar utan anpassas efter 

begreppet acceptabel framkomlighet.  

 Högsta tillåtna hastighet föreslås inte överstiga dagens 90 km/tim. 

 Vid högtrafik föreslås 60 km/tim vara lägsta godtagbara hastighet. 
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 De åtgärder som föreslås i åtgärdsvalsstudien syftar till att skapa ett jämnt och förutsägbart 

trafikflöde samt förutsättningar för kollektivtrafik och hållbara transportval. 

Metod 

Nedanstående illustration visar den övergripande metod som har tagits fram för att stega från 

åtgärdsvalsstudiens Fas 3 med genererade och inkomna åtgärdsförslag, sortering, effektbedömningar, 

etcetera till det sista steget i Fas 4 då en inriktning ska formuleras och åtgärder ska rekommenderas.   

 

 

 

Figur 33. Metod för att hantera och stegvis föra vidare inkomna och genererade åtgärdsförslag, från 
åtgärdsvalsstudiens Fas 3 till Fas 4. 

6.2. Tänkbara åtgärdstyper 

I åtgärdsvalsstudiens fas 3 ”Pröva tänkbara lösningar” har insamling av alla tänkbara åtgärdstyper och 

åtgärder gjorts genom dialogmöten och workshops samt i projektets olika grupperingar, vilka beskrivs 

i kapitel 1.3. Under workshops har processledaren vid behov styrt diskussionerna i syfte att fånga in ett 

brett spektrum av åtgärder inom fyrstegsprincipens samtliga steg.  

Samtliga inkomna åtgärdsförslag har prövats och redovisas i tabellform. Detta är ett första steg i att 

pröva samt sålla ut vilka åtgärder/åtgärdstyper som ska gå vidare i processen och vilka som 

eventuellt ska utgå redan tidigt i processen. Kommentarer gällande tabellernas uppbyggnad och 

innehåll: 

 Löpnummer: Varje åtgärdstyp och åtgärdsförslag har fått ett löpnummer, för att åtgärden ska 

kunna spåras i den vidare processen. Åtgärdstyperna numreras A, B, C… och åtgärdsförslagen 

numreras 1, 2, 3… 

 Åtgärdstyp/åtgärdsförslag: De åtgärdsförslag som har inkommit har grupperats in under en mer 

överordnad åtgärdstyp. Varför åtgärdstyper? Det kan vara ineffektivt att i ett alltför tidigt skede 

låsa fast lösningar till specifika åtgärder. Det kan vara lättare att se hur en viss typ av åtgärd bidrar 

till problemlösning och måluppfyllelse, men svårare att säga exakt vilken/vilka åtgärder som i 

detalj är bäst lämpade (vidare kunskap/utredning kan behövas, särskilt vid fyrstegsprincipens steg 

1–2-åtgärder). Sortering i åtgärdstyper är ett sätt att lyfta blicken och en kvalitetscheck att inte bara 

Tänkbara åtgärdstyper 
Inkomna 
åtgärdsförslag från 
dialogmöten, 
workshops, 
samverkansgrupp, 
arbetsgrupp osv har 
sorterats på tre sätt: 

- Åtgärdstyper 

- Åtgärdsförslag  

- Steg enligt 
fyrstegsprincipen  

 

(kap 6.2, tabell 6-9) 

Studerade åtgärdstyper 

och effekter 

- Övergripande 

effektbedömningar av 

åtgärdstyperna med 

tillhörande åtgärdsförslag 

- Bedömningar av 

åtgärdstypernas bidrag till 

projektmålen görs enligt 

skalan positivt / försum-

bart / negativt bidrag 

(kap 6.3, tabell 11-23) 

Studerade alternativ med 
kostnader och effekter 

- Fysiska åtgärder från 
fyrstegsprincipens steg 3-4 
utvärderas vidare, inkl. GKI. 

- Fysiska åtgärdsförslag 
kombineras baserat på 
geografisk plats, dvs. trafik-
platserna från Skutbergsmotet 
till Universitetsmotet 

- Bedömningar av bidrag till de 
transportpolitiska målen enligt 
skalan positivt / försumbart / 
negativt bidrag 

(kap 6.4, tabell 25-35) 

 

Fas 3 Pröva tänkbara åtgärder 

Rekommenderade 
åtgärder 

- 7 st åtgärdspaket föreslås 

- GKI för steg 3-4-åtgärder, 
ansvarig aktör, prioritering, 
genomförande sikt 

 

(kap 7.2, tabell 36-42) 

 

Fas 4 Inriktning 
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fyrstegsprincipens olika steg har prövats, utan att också en mångfald av åtgärdstyper har hanterats 

i studien. 

 Fyrstegsprincipen: Åtgärdstyperna och åtgärdsförslagen har grupperats utefter fyrstegsprincipen 

med steg 1-åtgärderna först och steg 4-åtgärderna sist i tabellen. Inom steg 1–2 är åtgärderna mer 

generella än inom steg 3–4 och där har åtgärdstypen större betydelse i den fortsatta processen än 

de enskilda åtgärdsförslagen. 

 Relevans: Med relevans avses hur väl åtgärden styr mot ett eller flera projektmål. Projektmålen 

utgår från problembeskrivningen i kapitel 4 och således är det underförstått att genom att styra 

mot målen så löses identifierade brister, problem och behov. Genom att på detta sätt utvärdera 

åtgärdsförslagen mot projektmålen fås en mer målstyrd planering. Relevans anges som låg, medel 

eller hög och baseras på arbetsgruppens bedömningar. 

 Genomförbarhet: Med genomförbarhet avses en samlad bedömning av ett antal faktorer som 

exempelvis tidsaspekt, aktörers förmåga att genomföra åtgärden, tillgänglig teknik och kostnad 

kontra nytta. Genomförbarhet anges som låg, medel eller hög och baseras på arbetsgruppens 

bedömningar.  

 Gå vidare med: Kriterier för att en åtgärdstyp/åtgärd ska gå vidare i åtgärdsvalsstudiens process är 

att den ska vara relevant och genomförbar. Detta betyder generellt att både relevans och 

genomförbarhet minst ska ha bedömts som ”medel”. Dock förekommer ett par avsteg från denna 

regel i tabellerna. Beslutet om vilka åtgärder som går vidare i processen baseras på arbetsgruppens 

bedömningar. Det fåtal åtgärder som inte går vidare i processen markeras med ett ”nej”. Motiv till 

att de har valts bort redovisas i Bilaga 8. 

 

Tabell 5. Prövade steg 1-åtgärder. 

Löp 
nr 

Åtgärdstyp/ 
Åtgärdsförslag 

Beskrivning/kommentar Relevans Genom- 
förbarhet 

Gå vidare med 
ja/nej 

 
Steg 1 – åtgärder ”Tänk om”       

 

A Planering och samverkan - hög hög ja 

1 Hållbar stadsplanering Samordnad bebyggelseplanering och 
trafikplanering 

hög hög ja 

2 Regional samverkan hållbart 
resande 

Fortsättning av projektet Hållbart resande i 
ett växande Värmland. Fortsatt arbete med 
beteendepåverkan genom information osv. 

hög hög ja 

B Mobility management (MM)  Beteendepåverkan genom information, 
kommunikation, marknadsföring etc. 

hög hög ja 

3 MM-utredning Vidare fördjupning/utredning för att fånga 
relevanta åtgärder  

hög hög ja 

C Skatter och avgifter - hög medel nej35 

4 Trängselskatt  - låg låg nej 

 

  

                                                           
35 Se Bilaga 8 - Bortvalda alternativ och lösningar 
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Tabell 6. Prövade steg 2-åtgärder. 

Löp 
nr 

Åtgärdstyp/ 
Åtgärdsförslag 

Beskrivning/kommentar Relevans Genom- 
förbarhet 

Gå vidare 
med 
ja/nej 

 Steg 2 – åtgärder ”Optimera”   
   

D Utbud - hög hög ja 

5 Mobilitetspunkter Etablera så kallade mobilitetspunkter vid 
kollektivtrafikens knutpunkter. Exempel på 
tjänster/utbud kan vara cykelpool, elbilspool, 
hyrbilar. 

medel medel ja 

6 Utveckla och förbättra gång- och 
cykelvägnätet 

Genare länkar, säkrare passager, skyltning hög hög ja 

7 Cykel på tåg och buss Pågår arbete hos Region Värmland redan för 
tåg 

hög medel ja 

8 Kollektivtrafik till kranskommuner  Se över utbud, linjedragningar, bytespunkter, 
parkering, prissättning, digitala verktyg samt 
koppling mellan lokal och regional 
kollektivtrafik  

hög hög ja 

9 Samåkning Samåkningssystem, samordning via sociala 
medier etc. 

medel medel ja 

10 Innovativa transporttjänster - hög medel ja 

E Styrning, reglering och ITS Åtgärder som bidrar till en effektivare 
trafikplanering och ett bättre nyttjande av det 
befintliga transportsystemet 

hög hög ja 

11 Variabel hastighet, ITS System med variabel hastighet för att 
harmonisera hastigheterna under högtrafik. 
Systemet kan i vissa fall även hantera 
kövarning vilket medverkar positivt till ökad 
trafiksäkerhet och bibehållen framkomlighet. 

hög hög Ja 

12 Trafiksignaler Adaptiv36 signalstyrning för korsningar i 
anslutning till trafikplatser. Ex vid 
Klaramotet/Karl IX:s gata, Rudsmotet, 
Bergsmotet m.fl. Innefattar både statlig och 
kommunal infrastruktur 

Påfartsreglering för påfartsramper.  

hög hög Ja 

13 Förbud mot omkörning med tung 
lastbil 

Omkörningsförbud för tunga fordon. hög hög ja 

F Program - medel medel ja 

14 Gestaltningsprogram Gestaltningsprogram för hela stråket E18 
genom Karlstad. Förslag på hur de trafikplatser 
som är viktiga som entréer till Karlstads 
centrum kan utvecklas. Förslag på hur sträckan 
kan uppfattas som mer stadsmässig, vilka 
utblickar som bör bevaras/ utvecklas. Hur ska 
trafikanterna uppfatta genomfarten? osv  

medel medel ja 

15 Gröninfrastrukturprogram - Medel medel ja 

                                                           
36 Adaptiva trafiksignaler innebär att ett antal signalreglerade korsningar är samordnade och skapar själv sin 
tidplan, i realtid. Beroende på det aktuella trafikflödet och/eller satta randvillkor skapas tidplaner. Villkor kan 
sättas utifrån miljöperspektiv, trafiksäkerhetsskäl eller framkomlighetsaspekter. De nya mera intelligenta 
trafiksignalerna erbjuder en möjlighet till ett effektivare kapacitetsutnyttjande. 
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G Utvecklad infrastruktur - godstrafik och godshantering hög hög ja 

16 Utreda behov av uppställning/ 
rastmöjligheter för 
godstransporter 

Genomförs redan i ett nationellt 
regeringsuppdrag hos Trafikverket, pågår till 
och med 2029. 

medel medel nej 

17 BK4 - utredning Ökad bärighet behövs för transporter till 
Skoghall, via väg 554. 

hög hög ja 

18 Godsnoder För samordnade transporter i Karlstads 
centrum. Utreds delvis inom i pågående ÅVS 
Gods Värmland.  

hög hög ja 

Tabell 7. Prövade steg 3-åtgärder. 

Löp 
nr 

Åtgärdstyp/ 
Åtgärdsförslag 

Beskrivning/kommentar   Relevans Genom- 
förbarhet 

Gå vidare 
med 
ja/nej 

 
Steg 3 – åtgärder ”Bygg om”   

   

H Utvecklad infrastruktur - gång och cykel hög hög ja 

19 Komplettering av befintliga gång- 
och cykelvägar 

- hög hög ja 

20 Ombyggnad av befintliga gång- och 
cykelpassager 

 - hög medel ja 

I Utvecklad infrastruktur - kollektivtrafik medel hög ja 

21 Bytespunkter och 
pendelparkeringar 

Bytespunkter vid noderna i Karlstadsstråket, 
Bergvik och Välsviken 

hög hög ja 

22 Motorvägshållplatser  medel låg nej37  

23 Kollektivtrafikkörfält utmed E18 Kollektivtrafikkörfält på E18. låg låg nej38 

24 Kollektivtrafikkörfält i mot och på 
kommunal infrastruktur 

Kollektivtrafikkörfält i på- och avfartsramper 
E18 samt på det kommunala vägnätet 

hög hög ja 

25 Infartsparkeringar Infartsparkeringar syftar till att minska 
trafiken in till de centrala delarna av Karlstad. 
Infartsparkeringarna ska kombineras med 
snabb kollektivtrafik och tydliga gång- och 
cykelstråk för att underlätta för resenärer att 
ställa bilen före dem når Karlstads centrum. 

medel hög ja 

J Utvecklad infrastruktur - fordonstrafik hög hög ja 

26 Trimningsåtgärder i korsningar 
med regionalt/lokalt vägnät 

Ombyggnation av korsningar där ramper E18 
ansluter till det primära vägnätet 

hög hög ja 

27 Trimningsåtgärder trafikplatser Justering av utformning av- och påfarter, 
exempelvis parallellavfart och parallellpåfart, 
additionskörfält mm. 

hög hög ja 

28 Bärighetsåtgärder E18 Inleds med en bärighetsutredning för att 
utreda behovet för hela sträckan 

hög hög ja 

 

  

                                                           
37 Se Bilaga 8 – Bortvalda alternativ och lösningar 
38 Se Bilaga 8 – Bortvalda alternativ och lösningar 
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Tabell 8. Prövade steg 4-åtgärder. 

Löp 
nr 

Åtgärdstyp/ 
Åtgärdsförslag 

Beskrivning/kommentar Relevans Genom- 
förbarhet 

Gå vidare 
med 
ja/nej 

 
Steg 4 – åtgärder ”Bygg nytt”   

   

K Utvecklad infrastruktur - gång och cykel hög hög ja 

29 Nya gång- och cykelvägar - hög hög ja 

30 Nya planskilda gång- och 
cykelpassager 

- hög medel ja 

L Utvecklad infrastruktur - kollektivtrafik hög hög ja 

31 Större kollektivtrafiknoder Noder i Karlstadsstråket – Bergvik resp. 
Välsviken 

hög hög ja 

M Utvecklad infrastruktur - fordonstrafik medel medel ja 

32 Väg i ny sträckning E18 i ny sträckning medel låg nej39 

33 Ny trafikplats För att knyta ihop Skutbergs-, Bergviks- och 
Hultsbergsmoten – för ökad trafiksäkerhet, 
tillgänglighet och framkomlighet 
Klaramotet byggs om  

hög medel ja 

 

nej40 

34 Ombyggnad av trafikplats Avser Skutbergs-, Hultsbergs-, Växnäs- resp. 
Bergmoten. 

medel medel ja 

35 Ytterligare körfält E18 Ombyggnad från 2+1 till 2+2 mellan 
Skutbersmotet och Bergviksmotet. 

medel medel ja 

  

                                                           
39 Se Bilaga 8 – Bortvalda alternativ och lösningar 
40 Se Bilaga 8 – Bortvalda alternativ och lösningar 
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6.3. Studerade åtgärdstyper och effekter  

Samtliga åtgärdstyper som har bedömts utifrån relevans och genomförbarhet i föregående avsnitt går 

vidare i åtgärdsvalsstudiens process. I detta avsnitt görs övergripande effektbedömningar av 

åtgärdstyperna med tillhörande åtgärdsförslag, det vill säga hur dessa potentiellt kan tänkas bidra till 

projektmålen från kapitel 5. 

Bedömningarna av bidrag till projektmålen görs enligt följande skala: 

 

Positivt 
bidrag 

Försumbart 
bidrag 

Negativt 
bidrag 

 

I tabellerna 11–23 med effektbedömningar finns inte utrymme att skriva ut projektmålens 

formuleringar, utan de har förkortats enligt följande (Tabell 9): 

 

Tabell 9. Projektmål 

Projektmål  Beskrivning projektmål Förkortning i tabeller 

E18 genom Karlstad utgör ett 
hållbart, effektivt och 
tillgängligt transportsystem 
som bidrar till en hållbar 
samhällsutveckling i Värmland 
och i stråket Oslo-Stockholm 

E18 genom Karlstad och angränsande vägsystem ska 
utvecklas i en hållbar riktning så att den brådskande 
omställningen till ett hållbart transportsystem 
möjliggörs. Stråket ska samtidigt vara tillgängligt och 
möjliggöra stadsutveckling. 

 stråket E18 

Uppfyllelse av TEN-T 
förordningens krav 

Hänsyn ska tas till gällande krav exempelvis funktion, 
standard och säkerhet 

TEN-T 

Acceptabel framkomlighet med 
förutsägbar restid 

Rimlig anpassning efter stadens hastigheter ska ske, 
där näringslivets transporter samt kollektivtrafik i 
stråket E18 prioriteras 

framkomlighet 

Minskad sårbarhet i 
transportsystemet 

För att undvika störningar på E18 ska hänsyn tas till 
framtida översvämningar och andra samhällsrisker. 

sårbarhet 

Minskade barriäreffekter E18s barriäreffekter ska minskas generellt för 
exempelvis oskyddade trafikanter, vattenflöden, 
kollektivtrafik, stadsutveckling, växt och djurliv, 
järnväg med mera. 

barriäreffekt 

God trafiksäkerhet Minska antalet incidenter och olyckor genom 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för både 
fordonstrafik och oskyddade trafikanter i och i 
anslutning till stråket.  

trafiksäkerhet 

Kollektivtrafiken prioriterat 
pendlingsalternativ 

Ökad andel kollektivtrafikresor. 
kollektivtrafik 

Estetiskt tilltalande trafikmiljö Tilltalande och tydliga entréer till Karlstad tätort i öst 
respektive väst samt en genomtänkt stadsmässig 
helhet, ska främja ett trevligt intryck och positiv 
upplevelse av stråket. 

gestaltning 

Stråket tar hänsyn till olika 
samhällsgrupper 

I planeringen av stråket E18 ska hänsyn tas till olika 
samhällsgrupper. Det innebär att särskilt beakta 
behov och förutsättningar bland äldre, barn och 
unga, ekonomiskt och socialt utsatta samt individer 
med olika funktionsuppsättningar. 

samhällsgrupper 

Minskad miljö- och 
hälsopåverkan 

För att skapa förutsättningar för hållbar utveckling 
behöver exempelvis klimatutsläpp (CO2), 
luftföroreningar och buller från fordonstrafiken 
minska 

miljö och hälsa 
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Tabell 10. Åtgärdstyp A 

ÅTGÄRDSTYP A 
Planering och samverkan (steg 1) 

Beskrivning/kommentar: Hållbar stadsplanering innebär en väl samordnad bebyggelse- och trafikplanering och är ett 
viktigt verktyg för att kunna uppnå flera projektmål och samhällsmål. Det finns behov av att förbättra samordningen 
mellan bebyggelse- och trafikplanering i Karlstadsområdet. Före byggnation och inflyttning behöver det säkerställas att 
nya områden kommer att få god tillgänglighet genom hållbara transportval, som fungerar i praktiken och faktiskt 
används. Den samordnade planeringen behöver förbättras såväl inom kommunens olika förvaltningar, som mellan 
kommun och andra myndigheter, inte minst med Trafikverket. Åtgärden är en kontinuerlig process där olika arbetssätt 
får testas över tid, snarare än ett tidsbegränsat projekt. 

Regional samverkan hållbart resande innebär en fortsättning av projektet Hållbart resande i ett växande Värmland. 
Fortsatt arbete med beteendepåverkan genom information osv. 

Det kan finnas fler lämpliga åtgärder inom åtgärdstypen planering, samverkan etc. än de som har framkommit under 
åtgärdsvalsstudiens process. 

Löpnr. Åtgärdsförslag 

1 Hållbar stadsplanering 

2 Regional samverkan hållbart resande 

Potentiella effekter: Ett mer hållbart transportsystem. 

Potentiella 
bidrag till 
projektmålen: 

stråket E18 TEN-T framkomlighet sårbarhet barriäreffekt 

trafiksäkerhet kollektivtrafik gestaltning samhällsgrupper miljö och hälsa 

 

Tabell 11. Åtgärdstyp B 

ÅTGÄRDSTYP B 
Mobility management (MM) (steg 1) 

Beskrivning/kommentar: Mobility management, MM, handlar om beteendepåverkan genom information, 

kommunikation, marknadsföring etc. Det finns många olika typer av MM-åtgärder såsom kampanjer för ökat 

kollektivtrafikresande, anpassade tider för skolstarter på morgonen, samordnad varudistribution, resfria möten etc. som 
skulle vara intressanta att pröva/utreda. Detta har inte gjorts inom ramen för föreliggande studie då Trafikverket inte 
något sektorsansvar för denna åtgärdstyp. Däremot arbetar Karlstads kommun sedan många år med MM-frågor 
tillsammans med myndigheter, företag och i viss mån privatpersoner, exempelvis inom projektet Hållbart resande i ett 
Växande Värmland.  

Åtgärdstypen MM har hög relevans och genomförbarhet samt potentiellt många positiva effekter. Åtgärdstypen är ofta 
effektiv i kombination med steg 3–4 åtgärder. Det behöver dock utredas vidare vilka typer av MM-åtgärder som är 
lämpligast från fall till fall utifrån vilka åtgärder som ger störst nytta för E18 och i ett större perspektiv. 

Fler parter bör gemensamt utreda vilka åtgärder som ger störst nytta och effekt i sammanhanget. Naturliga parter i ett 
inledande skede är Region Värmland, Karlstads kommun och Trafikverket. 

Löpnr Åtgärdsförslag 

3 MM-utredning 

Potentiella effekter: Ett mer hållbart transportsystem 

Potentiella 
bidrag till 
projektmålen: 

stråket E18 TEN-T framkomlighet sårbarhet barriäreffekt 

trafiksäkerhet kollektivtrafik gestaltning samhällsgrupper miljö och hälsa 

 
  



 
 

64 (102) 

 

 

 
 

 
 

Tabell 12. Åtgärdstyp D 

ÅTGÄRDSTYP D 
Utbud (steg 2) 

Beskrivning: Åtgärdsförslag som ger kunderna ett mer attraktivt utbud för att resa hållbart. Syftet är att andelen hållbara 
resor ska öka i transportsystemet.  

Mobilitetspunkter kan handla om att etablera utökade tjänster vid kollektivtrafikens knutpunkter; exempelvis cykelpool, 
elbilspool, hyrbilar. 

Att utveckla och förbättra gång- och cykelvägnätet kan handla om genare länkar, säkrare passager, skyltning osv. 

Kollektivtrafik till kranskommuner handlar om flera förbättringar; exempelvis att se över utbud, linjedragningar, 
bytespunkter, parkering, prissättning, digitala verktyg samt koppling mellan lokal och regional kollektivtrafik. 

Samåkning handlar om samåkningssystem, samordning via sociala medier etc. 

Det kan finnas fler lämpliga åtgärder inom åtgärdstypen ”utbud” än de som framkommit i denna åtgärdsvalsstudie. 

Löpnr Åtgärdsförslag 

5 Mobilitetspunkter 

6 Utveckla och förbättra gång- och cykelvägnätet 

7 Cykel på tåg och buss 

8 Kollektivtrafik till kranskommuner 

9 Samåkning 

10 Innovativa transporttjänster 

Potentiella effekter: Ökad andel hållbara transporter 

Potentiella 
bidrag till 
projektmålen: 

stråket E18 TEN-T framkomlighet sårbarhet barriäreffekt 

trafiksäkerhet kollektivtrafik gestaltning samhällsgrupper miljö och hälsa 

 

Tabell 13. Åtgärdstyp E 

ÅTGÄRDSTYP E 
Styrning, reglering och ITS (steg 2) 

Beskrivning/kommentar: System med variabel hastighet med syfte att öka kapaciteten under högtrafik. Detektering av 
incidenter samt kövarning med hjälp av exempelvis VMS skyltar.  

I anslutning till på-och avfartsramper kan trafiksignalerna styras så att gröntidsfördelningen optimeras om kontinuerligt 
för att uppnå den största möjliga kapaciteten på det stråk man vill prioritera. Detta har en stor fördel då man exempelvis 
vill undvika uppbyggnad av köer på avfartsramper.  

Med påfartsreglering kan trafiken portioneras ut med syfte att uppnå smidigare vävning och förhindra köer så att 
huvudvägens kapacitet utnyttjas optimalt.  

Omkörningsförbud för tunga fordon under högtrafik, medverkar till att optimera kapaciteten på sträckan eftersom 
vävningsrörelser minskar. 

Löpnr Åtgärdsförslag 

11 Variabel hastighet – fördjupning krävs för att vidare utreda exakt vart och hur systemet ska införas på 
sträckan. Vilken typ av ITS-system som är lämplig och vilka funktioner det ska ha. 

12 Trafiksignaler - adaptiv signalstyrning (avser både statlig och kommunal anläggning) 

13 Förbud mot omkörning med tung lastbil 

Potentiella effekter: Ökad framkomlighet och förutsägbarhet på E18 

Potentiella bidrag 
till projektmålen: 

stråket E18 TEN-T framkomlighet sårbarhet barriäreffekt 

trafiksäkerhet kollektivtrafik gestaltning samhällsgrupper miljö och hälsa 
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Tabell 14. Åtgärdstyp F 

ÅTGÄRDSTYP F 
Program (steg 2) 

Beskrivning/kommentar: Gestaltningsprogram för hela stråket E18 genom Karlstad. Förslag på hur de trafikplatser som 
är viktiga som entréer till Karlstads centrum kan utvecklas. Förslag på hur sträckan kan uppfattas som mer stadsmässig, 
vilka utblickar som bör bevaras/ utvecklas. Hur ska trafikanterna uppfatta genomfarten? Och så vidare. 

Gröninfrastrukturprogram för hela stråket E18 genom Karlstad. Fältinventering inklusive bedömning av lämpliga 
åtgärder såsom att möjliggöra fler underliggande passagemöjligheter, bevara och förstärka befintliga grönstråk, göra 
grönområden mer variationsrika och skapa fler mikroklimat, skapa fler ängsytor längs vägkanter och så vidare. 

Löpnr Åtgärdsförslag 

14 Gestaltningsprogram – vidare utredning krävs 

15 Gröninfrastrukturprogram – vidare utredning krävs 

Potentiella effekter: Finns flera potentiella positiva effekter, beroende på vad man fyller programmen med. Enhetlig, 
genomtänkt gestaltning, minskade barriäreffekter för människa, växter, djur, ekosystemtjänster osv. 

Potentiella 
bidrag till 
projektmålen: 

stråket E18 TEN-T framkomlighet sårbarhet barriäreffekt 

trafiksäkerhet kollektivtrafik gestaltning samhällsgrupper miljö och hälsa 

 

Tabell 15. Åtgärdstyp G 

ÅTGÄRDSTYP G 
Utvecklad infrastruktur - godstrafik och godshantering (steg 2) 

Beskrivning: För att underlätta för de tunga transporterna i centrala delarna av Värmland. Åtgärderna behöver dock 
utredas vidare. Bland annat inom ramen för ÅVS Gods Värmland som pågår under 2019-2020 

Löpnr Åtgärdsförslag 

17 BK4 – utredning på kommunal väg 554 för godstransporter från E18 vid Hultsbergsmotet vidare till Skoghall 

18 Godsnoder för samordnade transporter i Karlstad med omnejd. Utreds inom pågående ÅVS Gods Värmland. 
För centrumlogistik behöver bl.a. Karlstads kommun ta ett samlat grepp. 

Potentiella effekter: Mer effektiva godstransporter. Trafiksäkerheten påverkas positivt. 

Potentiella 
bidrag till 
projektmålen: 

stråket E18 TEN-T framkomlighet sårbarhet barriäreffekt 

trafiksäkerhet kollektivtrafik gestaltning samhällsgrupper miljö och hälsa 
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Tabell 16. Åtgärdstyp H 

ÅTGÄRDSTYP H 
Utvecklad infrastruktur - gång och cykel (steg 3) 

Beskrivning: Enklare/mindre åtgärder som syftar till att förbättra infrastrukturen för gång- och cykeltrafik. Det ska vara 
säkert och enkelt att välja gång- och cykel framför bilen för att transportera sig mellan de olika stadsdelarna i Karlstad 
och för att korsa E18. 

Löpnr Åtgärdsförslag 

19 Komplettering av befintliga gång- och cykelvägar 

20 Ombyggnad av befintliga gång- och cykelpassager 

Potentiella effekter: Förbättrade möjligheter att välja hållbara transportslag, inklusive kollektivtrafik i och med 
förbättrade gång- och cykelvägar till busshållplatser. 

Potentiella 
bidrag till 
projektmålen: 

stråket E18 TEN-T framkomlighet sårbarhet barriäreffekt 

trafiksäkerhet kollektivtrafik gestaltning samhällsgrupper miljö och hälsa 

 

Tabell 17. Åtgärdstyp I 

ÅTGÄRDSTYP I 
Utvecklad infrastruktur - kollektivtrafik (steg 3) 

Beskrivning: Enklare/mindre åtgärder som syftar till att förbättra infrastrukturen för kollektivtrafik för att underlätta för 
resenärer att välja kollektiva och hållbara transportmöjligheter för pendling och fritidsaktiviteter. Kollektivtrafikkörfälten 
i mot kombineras med kommunala kollektivtrafikkörfält för att uppnå full effekt. Infartsparkeringarna ska avlasta 
Karlstads centrum från biltrafik och bör kombineras med snabba kollektiva resmöjligheter alternativt lätta gång- och 
cykelmöjligheter för att nå sitt mål. 

Löpnr Åtgärdsförslag 

21 Bytespunkter och utvecklade kollektivtrafiknoder har studerats vid Universitetsmotet och vid 
Bergviksområdet 

24 Kollektivtrafikkörfält i mot (statlig infrastruktur) och på kommunal infrastruktur 

25 Infartsparkeringar: Har studerats vid Bergvik, Klaramotet, Älvmotet 

Potentiella effekter: Förbättrade möjligheter att välja hållbara transportslag, för hela eller delar av resan 

Potentiella 
bidrag till 
projektmålen: 

stråket E18 TEN-T framkomlighet sårbarhet barriäreffekt 

trafiksäkerhet kollektivtrafik gestaltning samhällsgrupper miljö och hälsa 

 

Tabell 18. Åtgärdstyp J 

ÅTGÄRDSTYP J 
Utvecklad infrastruktur - fordonstrafik (steg 3) 

Beskrivning: Enklare/mindre åtgärder som syftar till att förbättra infrastrukturen för fordonstrafik 

Löpnr Åtgärdsförslag 

26 Trimningsåtgärder korsningar med regionalt/lokalt vägnät: Har studerats för det primära vägnätet. 

27 Trimningsåtgärder trafikplatser: Har studerats för samtliga trafikplatser 

28 Bärighetsåtgärder E18 – avser utreda behovet för hela sträckan 

Potentiella effekter: Förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet 

Potentiella 
bidrag till 
projektmålen: 

stråket E18 TEN-T framkomlighet sårbarhet barriäreffekt 

trafiksäkerhet kollektivtrafik gestaltning samhällsgrupper miljö och hälsa 
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Tabell 19. Åtgärdstyp K 

ÅTGÄRDSTYP K 
Utvecklad infrastruktur - gång och cykel (steg 4) 

Beskrivning: Större åtgärder som syftar till att förbättra infrastrukturen för gång- och cykeltrafik (nybyggnad) för att 
underlätta valet av ett hållbart transportsätt inom staden och mellan de olika stadsdelarna i Karlstad, och för att passera 
E18 på ett säkert sätt. 

Löpnr Åtgärdsförslag 

29 Nya gång- och cykelvägar: Två stycken etapper har studerats i den västra delen inom utredningsområdet – 
avser sträckan mellan bostadsområdet Hultsberg till Skutbergsmotet parallellt med väg 722. 

30 Nya gång- och cykelpassager: Två stycken har studerats i den västra delen inom utredningsområdet – 
Skutbergsmotet resp. Bergvik i ovan beskrivna gång- och cykelvägar 

Potentiella effekter: Förbättrade möjligheter att välja hållbara transportslag, inklusive kollektivtrafik i och med 
förbättrade gång- och cykelvägar till busshållplatser. 

Potentiella 
bidrag till 
projektmålen: 

stråket E18 TEN-T framkomlighet sårbarhet barriäreffekt 

trafiksäkerhet kollektivtrafik gestaltning samhällsgrupper miljö och hälsa 

 

Tabell 20. Åtgärdstyp L 

ÅTGÄRDSTYP L 
Utvecklad infrastruktur - kollektivtrafik (steg 4) 

Beskrivning: Större åtgärder som syftar till att förbättra infrastrukturen för kollektivtrafik (nybyggnad). För att underlätta 
valet av ett hållbart och kollektivt transportsätt vid arbetspendling och/eller fritidsaktiviteter. En tydlig koppling mellan 
den regionala och den lokala kollektivtrafiken för att möjliggöra snabba byten för resenärerna. I åtgärdsförslaget ingår 
även pendelparkeringar och/eller infartsparkeringar. Syftet är vidare att avlasta Karlstads centrum från biltrafik och bör 
även kombineras med gång- och cykelmöjligheter som underlättar för resenären att nå sin målpunkt. Det krävs 
ytterligare fördjupningar för att utreda sträckningar, placeringar etc. och att åtgärden synkas med åtgärder inom 
Åtgärdstyp M. 

Löpnr Åtgärdsförslag 

31 Större kollektivtrafiknoder: Bergvik har utsetts som lämplig lokalisering i väster och Välsviken i öster, de ingår 
båda som noder/ändpunkter i det planerade Karlstadsstråket. 

Potentiella effekter: Förbättrade möjligheter att välja hållbara transportslag, för hela eller delar av resan. 

Potentiella 
bidrag till 
projektmålen: 

stråket E18 TEN-T framkomlighet sårbarhet barriäreffekt 

trafiksäkerhet kollektivtrafik gestaltning samhällsgrupper miljö och hälsa 

 

Tabell 21. Åtgärdstyp M 

ÅTGÄRDSTYP M 
Utvecklad infrastruktur - fordonstrafik (steg 4) 

Beskrivning: Större åtgärder som syftar till att förbättra infrastrukturen för fordonstrafik (nybyggnad). Det krävs 
ytterligare fördjupningar för att utreda hur åtgärderna ska kopplas samman, även Åtgärdstyp L inkluderat. 

Löpnr Åtgärdsförslag 

33 Ny trafikplats har studerats vid Bergviksområdet 

34 Ombyggnad av trafikplats: Har studerats vid Skutbergs-, Hultsbergs-, Våxnäs- och Bergmotet 

35 Ytterligare körfält E18: Har studerats för aktuell sträcka som idag har 1+1 körfält (Skutbergsmotet-
Bergviksmotet) samt för 2+1 (från ca 1 km väster om Skutbergsmotet-Skutbergsmotet) 

Potentiella effekter: Förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet 

Potentiella 
bidrag till 
projektmålen: 

stråket E18 TEN-T framkomlighet sårbarhet barriäreffekt 

trafiksäkerhet kollektivtrafik gestaltning samhällsgrupper miljö och hälsa 
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6.4. Studerade alternativ med kostnader och effekter 

Som nästa steg i processen har fysiska åtgärder från fyrstegsprincipens steg 3 och 4 analyserats vidare. 

Aktuell sträcka av E18 har analyserats geografiskt från väst till öst och fysiska åtgärdsförslag har tagits 

fram i ett antal åtgärdsförslag baserat på geografisk plats (trafikplatser) samt övriga enskilda åtgärder 

(bärighet). De fysiska åtgärdsförslagen bör kompletteras med lämpliga åtgärdstyper/åtgärder från 

fyrstegsprincipens steg 1–2, exempelvis B) Mobility management, E) Utbud, 9) Mobilitetspunkter, 

med flera. 

Åtgärderna per trafikplats redovisas i tabellform tillsammans med grova kostnadsbedömningar, så 

kallad grov kostnadsindikation (GKI), där kostnaderna är schabloner med 50 procent sannolikhet. 

 Eftersom det inte genomförts några projekteringar eller djupare riskanalyser i detta tidiga skede är 

det svårt att ta höjd för samtliga kostnader som åtgärderna kan innehålla bl.a. geoteknik och andra 

oförutsedda risker etc. Det finns troligtvis en rad olika parametrar som påverkar kostnaderna som vi 

inte har kännedom om ännu. I nästa skede behöver både analyser och kostnader fördjupas. 

Sammanställning av åtgärdsbehov 

Det är en ansenlig mängd åtgärder som presenterats i denna studie, de ska ses som en 

sammanställning över åtgärder som kan lösa de brister, problem och behov som har anknytning till 

E18. Åtgärdsförslagen ska ses som en bruttolista som kräver ytterligare gallringar innan parterna 

Trafikverket, Karlstads kommun och Region Värmland kan gå vidare med att föreslå vilka som är de 

högst prioriterade. Åtgärderna behöver därmed även efter gallringen genomgå mer detaljerade 

kostnadskalkyler och beräkningar för att nå mer detaljerat innehåll och kostnader.   

Åtgärderna har i detta skede effektbedömts översiktligt enligt Trafikverkets metod för samlad 

effektbedömning (SEB). En summarisk variant av SEB har tagits fram, vilken baseras på 

effektbedömningar och potentiella bidrag till de transportpolitiska målen.  

Bedömningarna av bidrag till de transportpolitiska målen görs enligt följande skala: 

Positivt 
bidrag 

Försumbart 
bidrag 

Negativt 
bidrag 
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I tabell 23 redovisas de transportpolitiska målen samt de aspekter av målen som effektbedöms i 

tabellerna 24-35.  

Tabell 22. De transportpolitiska målen samt de aspekter av målen som effektbedöms. Källa: Trafikverket (SEB).  

Funktionsmål ”aspekter” av funktionsmålet 

Medborgarnas resor. Medborgarnas resor förbättras 
genom ökad tillförlitlighet, trygghet och 
bekvämlighet. 

Tillförlitlighet 

Trygghet & bekvämlighet 

Näringslivets transporter. Kvaliteten för 
näringslivets transporter förbättras och stärker den 
internationella konkurrenskraften 

Tillförlitlighet 

Kvalitet 

Tillgänglighet regionalt och mellan länder. 
Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner 
samt mellan Sverige och andra länder. 

Pendling 

Tillgänglighet storstad 

 Tillgänglighet till interregionala resmål 

Jämställdhet. 
Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av 
transportpolitiken medverkar till ett jämställt 
samhälle. 

Jämställdhet – lika möjlighet att utforma sina liv (valmöjlighet) 

Lika påverkansmöjligheter 

Funktionshindrade. 
Transportsystemet utformas så att det är 
användbart för personer med funktionsnedsättning. 

Kollektivtrafiknätets användbarhet för funktionshindrade 

Barn & unga. 
Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt 
använda transportsystemet, och vistas i 
trafikmiljöer, ökar. 

Skolväg – gå eller cykla på egen hand 

Kollektivtrafik, gång och cykel. 
Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång 
och cykel förbättras. 

Andel gång- och cykelresor av totala kortväga 

Andel kollektivtrafik av alla resor (exklusive gång och cykel) 

 

Hänsynsmål ”aspekter” av hänsynsmålet 

Klimat.  
Transportsektorn bidrar till miljökvalitetsmålet. 
Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis 
ökad energieffektivitet och ett brutet beroende av 
fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en 
fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. 

Påverkan på mängden fordonskilometrar för energiintensiva 
trafikslag såsom personbil, lastbil och flyg 

Påverkan på energianvändning per fordonskilometer 

Påverkan på energianvändning vid byggande, drift och 
underhåll av infrastruktur 

Hälsa.  
Transportsektorn bidrar till att övriga 
miljökvalitetsmål nås och till minskad 
ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska 
delmål där transportsystemets utveckling 
är av stor betydelse för möjligheterna att 
nå uppsatta mål. 

M
än

n
is

ko
rs

 h
äl

sa
 Antalet personer exponerade för bullernivåer högre än 

riktvärden för buller 

Antalet exponerade för höga bullernivåer, det vill säga 
bullernivåer högre än 10 dBA över riktvärdena 

Betydelse för förekomst av områden med hög ljudmiljökvalitet 

Fysisk aktivitet i transportsystemet 

B
ef

o
lk

n
in

g Barns, funktionshindrades och äldres möjlighet att på egen 
hand ta sig fram till sina mål 

Tillgängligheten med kollektivtrafik till fots och med cykel till 
utbud och aktiviteter 

Lu
ft

 Transportsystemets totala emissioner av kväveoxider (NOx) 
och partiklar (PM10) 
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Halter av kvävedioxid (NO2) och inandningsbara partiklar 
(PM10), i tätorter med åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsnormer, samt i tätorter där övre utvärderings-
tröskeln överskrids 

Antalet personer exponerade för halter över MKN 

V
at

t-

en
 Kvalitet på vatten ur ett dricksvattenförsörjningsperspektiv 

M
ar

k 

Betydelse för förorenade områden 

Betydelse för skyddsvärda områden 

Betydelse för bakgrundshalt metaller 

Betydelse för bakgrundshalt sulfidjordar 

Betydelse för skyddsvärda områden under driftskede 

Landskap 

La
n

d
sk

ap
 

Betydelse för upprätthållande och utveckling av landskapets 
utmärkande karaktär och kvaliteter – avseende delaspekterna 
skala, struktur eller visuell karaktär 

B
io

lo
gi

sk
 m

ån
gf

al
d

, 

vä
xt

liv
 s

am
t 

d
ju

rl
iv

 Betydelse för mortalitet 

Betydelse för barriärer 

Betydelse för störning 

Betydelse för förekomst av livsmiljöer 

Betydelse för att värna den naturliga, inhemska biologiska 
mångfalden 

Fo
rn

- 
o

ch
 k

u
lt

u
r-

lä
m

n
in

ga
r,

 a
n

n
at

 

ku
lt

u
ra

rv
, 

b
eb

yg
ge

ls
e

 

Betydelse för utpekade värdeområden 

Betydelse för strukturomvandling 

Betydelse för förfall av infrastrukturens egna 
kulturmiljövärden respektive god skötsel av dessa värden 

Betydelse för utradering 
Trafiksäkerhet Döda & allvarligt skadade. Minskat antal omkomna och 

allvarligt skadade 
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Tabell 23. Åtgärdsförslag Skutbergsmotet. 

SKUTBERGSMOTET  

Beskrivning/kommentar: Åtgärdspaketet har två syften; förbättrad infrastruktur för gång och cykel samt att skapa en 
anslutning till Karlstads kommuns planerade nya verksamhetsområde Eriksberg, norr om E18. Följande ingår i korthet: 
ny sträckning avfartsramp i västergående riktning, samt påfartsramp västergående riktning. Korsningarna ramp E18/väg 
722 utformas som cirkulationsplatser. Ny gång- och cykelväg från Eriksberg till befintlig gång- och cykelväg söder om 
E18. Sträckan väster om Skutbergsmotet som är utformad som en 2+1-väg breddas och utformas som en 2+2-väg. 
Åtgärderna hör hemma i fyrstegsprincipens steg 4. 

Löpnr: Åtgärdsförslag: Kostnad, 50 % 
sannolikhet: 

26 Ombyggnation av korsningar ramper/lokalväg 

55–60 miljoner SEK 

29 Ny gång- och cykelväg mellan Eriksberg och Skutberget 

30 Ny planskild gång- och cykelpassage 

34 Ombyggnation av trafikplats Skutberget (ändrad sträckning ramper) 

35 Ombyggnad från 2+1 till 2+2 

 

Bidrag till funktionsmålet: 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt och 
mellan länder 

Jämställdhet 
Funktions-
hindrade 

Barn & unga 
Kollektivtrafik, 
gång- och cykel 

Bidrag till hänsynsmålet: 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet 

Samlad effektbedömning: Minskad barriäreffekt för oskyddade trafikanter när en parallell gång- och cykelväg byggs som 
knyter ihop områdena i Karlstad, samt förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet för samtliga trafikslag. Ökad 
energianvändning i och med byggande av ny planskild passage och nya vägar ger negativa effekter på klimatet.  
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Tabell 24. Åtgärdsförslag Bergviksmotet. 

BERGVIKSMOTET  

Beskrivning/kommentar: Åtgärdspaketet syftar till att knyta ihop alla målpunkter i området såväl befintliga som till-
kommande, samt att skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafik. Paketet syftar till att utveckla en viktig kollektiv-
trafiknod i Karlstadsstråket. Med en utvecklad bytespunkt för enkel övergång mellan regional och lokal kollektivtrafik. 
Utgör en av tre viktiga noder i Karlstadstråket – Bergvik – Karlstads resecentrum – Välsviken. Syftar vidare till att avlasta 
Karlstads centrum från biltrafik. I åtgärden ingår även pendel- och infartsparkeringar, gång- och cykel-anslutningar. En 
gång- och cykelväg anläggs även parallellt med väg 722 för att knyta ihop stadsdelen Hultsberg med Bergvik och Skut-
berget. En kombinerad port för gång- och cykel respektive biltrafik anläggs även under E18 för att koppla ihop verksam-
hetsområdet Eriksberg och handelsområdet Bergvik. Väg 61/62 ges en ny och mer trafiksäker anslutning från norr då 
den läggs på bro så att trafiken ansluter till E18 från höger istället för idag från vänster. Åtgärderna hör hemma i 
fyrstegsprincipens steg 4. 

Löpnr: Åtgärdsförslag: Kostnad, 50 %  

25 Infartsparkering sannolikhet 

27 Breddning avfartsramp mot väg 61/62 

415–420 miljoner SEK 

29 Ny gång- och cykelväg mellan Bergvik och Körkarlsvägen 

30 Ny gång- och cykelpassage (i gemensam port för fordonstrafik) 

31 Större kollektivtrafiknoder. Bytespunkt Bergvik 

33 Ombyggnation av trafikplats Bergvik 

35 Ombyggnad från 1+1 till 2+2 

 

Bidrag till funktionsmålet: 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt och 
mellan länder 

Jämställdhet 
Funktions-
hindrade 

Barn & unga 
Kollektivtrafik, 
gång- och cykel 

Bidrag till hänsynsmålet: 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet 

Samlad effektbedömning: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglig för fordonstrafik och oskyddade trafikanter. Minskad 
barriäreffekt för oskyddade trafikanter samt förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet för samtliga trafikslag. Ökad 
energianvändning i och med byggande av ny infrastruktur. De negativa effekterna lindras dock i och med att fler får 
möjlighet att välja hållbara transportslag. Det finns viss risk för negativa effekter på landskapsbilden i och med ny 
storskalig infrastruktur. En genomtänkt gestaltning är viktig. Något positiva effekter på hälsa i och med att förbättrad 
infrastruktur för gång, cykel och kollektivtrafik ger ökade möjligheter till fysisk aktivitet. 
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Tabell 25. Åtgärdsförslag Hultsbergsmotet. 

HULTSBERGSMOTET  

Beskrivning/kommentar: Åtgärdspaketet syftar till att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten i trafikplatsen. 
Breddning av avfartsramper för att öka trafiksäkerheten och additionskörfält för att öka framkomligheten.  De 
föreslagna åtgärderna är så kallade trimningsåtgärder och hör hemma i fyrstegsprincipens steg 3. 

Löpnr: Åtgärdsförslag: Kostnad, 50 % 
sannolikhet: 

17 BK4 höjning av väg 554 för näringslivets transporter 
35–40 miljoner 
SEK 

26 Justering av utformning i den södra cirkulationsplatsen 

27 Breddning avfartsramper 

27 Additionskörfält mellan Hultsbergsmotet och Våxnäsmotet  

 

Bidrag till funktionsmålet: 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt och 
mellan länder 

Jämställdhet 
Funktions-
hindrade 

Barn & unga 
Kollektivtrafik, 
gång- och cykel 

Bidrag till hänsynsmålet: 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet 

Samlad effektbedömning: Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet för fordonstrafik. Ökad energianvändning i och 
med byggande av ny infrastruktur ger negativa effekter på klimatet. 

 
  



 
 

74 (102) 

 

 

 
 

 
 

Tabell 26. Åtgärdsförslag Våxnäsmotet. 

VÅXNÄSMOTET  

Beskrivning/kommentar: Åtgärdspaketet syftar till att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten i trafikplatsen. 
Åtgärden kommer troligtvis öka i betydelse för Karlstads kommun, i takt med att staden fortsätter att växa och kan bidra 
till en avlastning av bl.a. Klaramotet på sikt. Åtgärden behöver även kompletteras vid en ytterligare utveckling av 
kollektivtrafiken.41  Vissa av de föreslagna åtgärderna är så kallade trimningsåtgärder och hör hemma i 
fyrstegsprincipens steg 3, medan ny bro och ramp tillhör steg 4. 

Löpnr: Åtgärdsförslag: Kostnad, 50 % 
sannolikhet: 

20 Ombyggnad av befintlig gång- och cykelpassage  

85 miljoner SEK 
26 Korsningsåtgärd Våxnäsgatan/ramp E18 

26 Korsningsåtgärd Mejerigatan/Våxnäsgatan. Inklusive ny bro över E18 

34 Ny avfartsramp väster om Mejerigatan 

 

Bidrag till funktionsmålet: 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt och 
mellan länder 

Jämställdhet 
Funktions-
hindrade 

Barn & unga 
Kollektivtrafik, 
gång- och cykel 

Bidrag till hänsynsmålet: 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet 

Samlad effektbedömning: Minskad barriäreffekt för oskyddade trafikanter samt förbättrad trafiksäkerhet och 
framkomlighet för samtliga trafikslag. Ökad energianvändning i och med byggande av ny infrastruktur ger negativa 
effekter på klimatet. 

 
  

                                                           
41 Enligt Karlstads kommuns remissvar, Dnr KS-2017-721, 2019-11-12  
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Tabell 27. Åtgärdsförslag Klaramotet. 

KLARAMOTET  

Beskrivning/kommentar: Åtgärdspaketet syftar till att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten i trafikplatsen. 
Åtgärden innebär att den södra avkörningsrampen görs tvåfilig för att underlätta flödet och öka trafiksäkerheten. En 
separat avkörningsfil anläggs för buss (kollektivtrafikkörfält) i kombination med en direktavfart till området Fanfaren. 
Avkörningsfilen bör ansluta till en separat bussfil (kollektivtrafikkörfält) på Karl IX:s gata för bättre framkomlighet för 
kollektivtrafiken bl.a. till Karlstads Resecentrum som är en av tre viktiga kollektivtrafiknoder i Karlstadstråket förutom 
Bergvik resp. Välsviken. Infartsparkering anläggs för att avlasta Karlstads centrum från biltrafik med en tydlig koppling till 
kollektivtrafiken och i kombination med en ny anslutning till Tingvallaområdet. En ny gång- och cykelbro anläggs över 
E18 för ökad tillgänglighet mellan områdena Tingvalla och Kasernhöjden, dagens gång- och cykelpassage tas därmed 
bort. De föreslagna åtgärderna är så kallade trimningsåtgärder och hör hemma i fyrstegsprincipens steg 3. 

Löpnr: Åtgärdsförslag: Kostnad, 50 % 
sannolikhet: 

24 Kollektivtrafikkörfält – statlig infrastruktur 

50 miljoner SEK 

24 Kollektivtrafikkörfält – kommunal infrastruktur Karl IX:s gata4243 

25 Infartsparkering  

26 Cirkulationsplats i anslutning till direktavfart Fanfaren resp. Tingvallaområdet 

27 Justerad utformning på den södra avfartsrampen 

27 Direktavfart Fanfaren 

30 Befintlig gång- och cykelport rivs och ersätts med en bro i nytt läge 

 

                                                           
42 Enligt Karlstads kommuns remissvar, Dnr KS-2017-721, 2019-11-12 Framkomlighet för kollektivtrafiken är viktig i alla snitt 
men är extra angeläget i Klaramotet med anledning av resecentrum. Det fortsatta arbetet kan med fördel innefatta en 
utbyggd kollektivtrafikanläggning i anslutning till Klaramotet med syfte att skapa nya bytespunkter för kollektivtrafiken. Ett 
kollektivtrafikkörfält på avfartsrampen är därför en viktig åtgärd. Kommunen planerar parallellt för en ombyggnation av 
Karl IX i syfte att säkra kollektivtrafikens framkomlighet samt att det inte ska uppstå köbildning ut på E18. 
43 Enligt Region Värmlands remissvar, För att få full nytta av busskörfält i Klaramotet behöver det dock hänga ihop med ett 
busskörfält på den kommunala infrastrukturen. En sådan åtgärd ligger naturligtvis utanför Trafikverkets mandat, men kan 
med fördel föreslås och motiveras i ÅVSen för vidare beredning av kommunen. I Klaramotet är det särskilt betydelsefullt då 
det påverkar framkomligheten för bussarna till nya resecentrum vid Karlstad C. 
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Bidrag till funktionsmålet: 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt och 
mellan länder 

Jämställdhet 
Funktions-
hindrade 

Barn & unga 
Kollektivtrafik, 
gång- och cykel 

Bidrag till hänsynsmålet: 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet 

Samlad effektbedömning: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för fordonstrafik, framförallt kollektivtrafik. Ökad 
energianvändning i och med byggande av ny infrastruktur ger negativa effekter på klimatet.  
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Tabell 28. Åtgärdsförslag Älvmotet. 

ÄLVMOTET  

Beskrivning/kommentar: Åtgärdspaketet syftar till att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten i trafikplatsen. 
Borgmästarbron breddas och ett additionskörfält anläggs mellan Sandbäcken och Rudsmotet genom att befintliga gång- 
och cykelväg nyttjas. En ny separat gång- och cykelbro anläggs. En infartsparkering anläggs för att avlasta biltrafiken in 
till Karlstads centrum och för att försörja den nya Arenastaden som Karlstads kommun har planera att anlägga väster om 
Infanterigatan. Infartsparkeringen bör kombineras med kollektivtrafikkoppling och bra gång- och cykelmöjligheter.  De 
föreslagna åtgärderna är så kallade trimningsåtgärder och hör hemma i fyrstegsprincipens steg 3. 

Löpnr: Åtgärdsförslag: Kostnad, 50 % 
sannolikhet: 

25 Infartsparkering 

95 miljoner SEK 

26 Ombyggnad av den södra korsningen, ramper E18/Sandbäcksgatan 

27 Parallellavfart 

27, 30 Additionskörfält Älvmotet-Rudsmotet (östergående riktning) – Befintlig gång- och 
cykelväg på Borgmästarbron nyttjas som additionskörfält.  
Ombyggnad av östergående kilpåfart till parallellpåfart  

 

Bidrag till funktionsmålet: 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt och 
mellan länder 

Jämställdhet 
Funktions-
hindrade 

Barn & unga 
Kollektivtrafik, 
gång- och cykel 

Bidrag till hänsynsmålet: 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet 

Samlad effektbedömning: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för fordonstrafik. Ökad energianvändning i och 
med byggande av ny infrastruktur ger negativa effekter på klimatet. Att anlägga en infartsparkering i Älvmotet där det 
idag finns en skogsdunge som lindrar buller och som skapar en mjukare visuell linje kan, kan påverka landskapsbilden 
negativt.  
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Tabell 29. Åtgärdsförslag Rudsmotet. 

RUDSMOTET  

Beskrivning/kommentar: Åtgärdspaketet syftar till att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten i trafikplatsen. 
De föreslagna åtgärderna är så kallade trimningsåtgärder och hör hemma i fyrstegsprincipens steg 3. 

Löpnr: Åtgärdsförslag: Kostnad, 50 % 
sannolikhet: 

27 Parallellavfart – här behöver dock sidoområdet ses över, det ligger idag ett 
pumphus och stora träd i tät anslutning till E18 

15 miljoner SEK 27 Additionskörfält Rudsmotet-Bergmotet (östergående riktning) – behov att se över 
bron över Mossgatan om den eventuellt behöver breddas eller inte (ingår inte i den 
uppskattade kostnaden) 

 

Bidrag till funktionsmålet: 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt och 
mellan länder 

Jämställdhet 
Funktions-
hindrade 

Barn & unga 
Kollektivtrafik, 
gång- och cykel 

Bidrag till hänsynsmålet: 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet 

Samlad effektbedömning: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för fordonstrafik. Ökad energianvändning i och 
med byggande av ny infrastruktur ger negativa effekter på klimatet. 
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Tabell 30. Åtgärdsförslag Bergmotet. 

BERGMOTET 

Beskrivning/kommentar: Åtgärdspaketet syftar till att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten i trafikplatsen. 
Åtgärden förbättrar för näringslivets transporter som har mål/startpunkt Örsholmens industriområde eller Vänerhamn 
och Vänerterminalen. Korsningen kan antingen byggas om till en cirkulationsplats med befintliga ramper eller en 
cirkulationsplats med nya ramper. Båda varianterna ligger inom fyrstegsprincipens steg 4.  

Löpnr: Åtgärdsförslag: Kostnad, 50 % 
sannolikhet: 

27 Parallellavfart 20–50 miljoner 
SEK 34 Ombyggnad av korsning samt ev. ombyggnad av ramper E18/väg 236 söder om E18 

 

Bidrag till funktionsmålet: 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt och 
mellan länder 

Jämställdhet 
Funktions-
hindrade 

Barn & unga 
Kollektivtrafik, 
gång- och cykel 

Bidrag till hänsynsmålet: 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet 

Samlad effektbedömning: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för fordonstrafik. Ökad energianvändning i och 
med byggande av ny infrastruktur ger negativa effekter på klimatet. 
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Tabell 31. Åtgärdsförslag Kroppkärrsmotet. 

KROPPKÄRRSMOTET 

Beskrivning/kommentar: Åtgärdspaketet syftar till att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten i trafikplatsen. 
De föreslagna åtgärderna är så kallade trimningsåtgärder och hör hemma i fyrstegsprincipens steg 3. 

Löpnr: Åtgärdsförslag: Kostnad, 50 % 
sannolikhet: 

26 Åtgärder i den södra korsningen ramp E18/Östra infarten 
15 miljoner SEK 

27 Parallellavfart i östlig färdriktning 

 

Bidrag till funktionsmålet: 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt och 
mellan länder 

Jämställdhet 
Funktions-
hindrade 

Barn & unga 
Kollektivtrafik, 
gång- och cykel 

Bidrag till hänsynsmålet: 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet 

Samlad effektbedömning: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för fordonstrafik. Ökad energianvändning i och 
med byggande av ny infrastruktur ger negativa effekter på klimatet. 
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Tabell 32. Åtgärdsförslag Universitetsmotet. 

UNIVERSITETSMOTET 

Beskrivning/kommentar: Åtgärdspaketet syftar till att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten i trafikplatsen, 
samt att skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafiken genom att knyta ihop den regionala och lokala 
kollektivtrafiken. Syftet är vidare att utveckla en viktig kollektivtrafiknod i Karlstadstråket. En utbyggd bytespunkt med 
lättillgänglig pendelparkering och anslutning till den lokala kollektivtrafiken är det enkelt för resenärerna att välja ett 
hållbart och transportsnålt pendlingsalternativ. En tydligare koppling med Värmlandsbanans hållplats i Välsviken och 
bussen behövs också. Välsviken är en av tre viktiga kollektivtrafiknoder i Karlstadstråket – förutom Bergvik och Karlstads 
Resecentrum. En parallellavfart anläggs från det utvecklade bostadsområdet Södra Kroppkärr strax väster om Välsviken 
på södra sidan av E18 för att avlasta E18, parallellvägen fyller även en viktig funktion för att knyta ihop den lokala 
kollektivtrafiken i Karlstadstråket. En ny planskild gång- och cykelpassage anläggs för att underlätta för oskyddade 
trafikanter att passera under E18 i höjd med den nya bytespunkten. Åtgärderna hör hemma i fyrstegsprincipens steg 4. 

Löpnr: Åtgärdsförslag: Kostnad, 50 % 
sannolikhet:  

21 Bytespunkt och pendelparkering  

45 miljoner SEK 
27 Parallellavfarter 

27 Befintlig gång- och cykelväg under E18 nyttjas till körfält  

30 Ny planskild gång- och cykelpassage som ersätter befintlig passage 

 

Bidrag till funktionsmålet: 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt och 
mellan länder 

Jämställdhet 
Funktions-
hindrade 

Barn & unga 
Kollektivtrafik, 
gång- och cykel 

Bidrag till hänsynsmålet: 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet 

Samlad effektbedömning: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för fordonstrafik. Ökad energianvändning i och 
med byggande av ny infrastruktur ger negativa effekter på klimatet. Förbättrad tillgänglighet för kollektivtrafiken. 
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Tabell 33. Bärighetsåtgärder. 

BÄRIGHETSÅTGÄRDER 

Beskrivning/kommentar: Åtgärden inleds med en bärighetsutredning för att utreda status på vägkroppen och vilka 
åtgärder som behöver vidtas på kort, medellång samt lång sikt. En bärighetsutredning kan innehålla stabilitetshöjande 
åtgärder som innebär att två till tre lager i vägkonstruktionen byts ut på sträckan mellan Skutbergsmotet och Bergmotet. 
Åtgärden förlänger livslängden på konstruktionen något, dock kvarstår den låga standarden på förstärkningslagret.  

Löpnr: Åtgärdsförslag: Kostnad, 50 % 
sannolikhet: 

28 Bärighetsåtgärder 100–120 miljoner SEK 

Bidrag till funktionsmålet: 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt och 
mellan länder 

Jämställdhet 
Funktions-
hindrade 

Barn & unga 
Kollektivtrafik, 
gång- och cykel 

Bidrag till hänsynsmålet: 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet 

Samlad effektbedömning: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för fordonstrafik. Kvaliteten för näringslivets 
transporter förbättras i och med att vägens standard förbättras. 

 

6.5. Bedömd samhällsekonomisk nytta av alternativen 

Samhällsekonomiska bedömningar, utan NNK och klimatkalkyler, har genomförts för följande 

åtgärdspaket: 

- Knutpunkt Bergvik, se bilaga 10 

- Klaramotet, se bilaga 11 

- Universitetsmotet, se bilaga 12 

- Våxnäsmotet, se bilaga 13 

2019-12-03 – SEB har inte granskats regionalt eller nationellt av Trafikverket när slutversionen av 

rapporten överlämnades till beställande enhet (Strategisk planering) i Trafikverket.  

2020-02-27 – SEB har granskats och godkänts av Trafikverket. 

2020-04-20 – SEB har publicerats på trafikverket.se  

2020-04-30 – SEB biläggs slutrapport. 
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6.6. Utvärdering av alternativen, inkl. måluppfyllelse 

Sammanfattningsvis visar bedömningarna som gjorts i avsnitt 6.2–6.4 att samtliga prövade 

åtgärdstyper och åtgärdsförslag bidrar positivt till projektmålen och de transportpolitiska målen. 

Åtgärdsförslagen per trafikplats samt bärighet i avsnitt 6.4 bidrar positivt till flera aspekter av 

funktions- och hänsynsmålen, bland annat ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet.  

Exempel på några positiva effekter och bidrag till målen: 

 De föreslagna bytespunkterna i Bergvik och Universitetsmotet/Välsviken fyller en viktig funktion i 

att koppla samman den regionala respektive den lokala kollektivtrafiken. Alla föreslagna 

kollektivtrafikåtgärder ger förbättrad tillgänglighet för alla samhällsgrupper. 

Kollektivtrafikåtgärderna är även positiva ur trafiksäkerhets-, framkomlighets-, miljö och 

hälsoperspektiv då de ger en minskad biltrafik i hela det primära vägnätet. 

 Infarts- och pendelparkeringar som föreslås vid Bergvik-, Klara-, Älv respektive Universitetsmoten 

kan bidra med en avlastande effekt av Karlstads centrum från biltrafik. 

 Nya och uppgraderade gång- och cykelpassager minskar barriäreffekten för oskyddade trafikanter, 

vilket är viktigt för att öka de hållbara transporterna. Åtgärderna kan även bidra med en avlastning 

av den lokala biltrafiken på E18, för att nå de olika stadsdelarna och även avlasta Karlstads centrum 

från den lokala biltrafiken. 

 Åtgärderna i Skutbergsmotet, Bergviksmotet och Hultsbergsmotet samverkar till att koppla ihop 

viktiga nationella, regionala och lokala målpunkter så att den viktiga kollektivtrafiknod skapas, 

som idag saknas.  

 Åtgärderna möjliggör stadsutveckling i Karlstad. Trafikförsörjningen till nya områden ska inte 

begränsa stadsutvecklingen utan istället understödja denna och vara en del i att styra mot en 

hållbar livsstil. Den transportsnåla samhällsplaneringen är ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet. 

 Åtgärderna bidrar positivt till regionalt utbyte av arbetskraft och kompetensförsörjning inom länet.  

De negativa effekter som kan förväntas av åtgärderna gäller framför allt klimat, då steg 3–4 åtgärder 

innebär ny infrastruktur. Å andra sidan finns goda möjligheter att mildra och väga upp de negativa 

effekterna genom att jobba med steg 1–2 åtgärder som uppmuntrar till hållbara transportval. Vidare 

ger föreslagna åtgärder sammantaget en jämnare och lugnare trafikrytm med mindre köbildningar och 

således mindre utsläpp. Den nya infrastrukturen som föreslås syftar till att skapa ett jämnt och 

förutsägbart trafikflöde samt förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik och hållbara transportval. 

Syftet är inte att öka hastigheterna på E18.  

Åtgärderna (åtgärdstyper plus åtgärdsförslag) ger sammantaget, då de kombineras, god måluppfyllelse 

av projektmål och transportpolitiska mål. Den målkonflikt som framförallt råder är gällande klimat, 

vilket kan förväntas vid utbyggnad av infrastruktur med steg 3-4 åtgärder. Målkonflikten kan stävjas 

genom att integrera steg 1-2 åtgärderna med steg 3-4 åtgärderna.  

Sammantaget är det de hållbara transportslagen dvs. gång- och cykel respektive kollektivtrafik som 

ger det högsta bidraget för att uppfylla projektmålen. 
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7. Förslag till inriktning och rekommenderade 

åtgärder  

7.1. Beskrivning av övergripande inriktning 

Mot bakgrund av problembeskrivningen (kap 4), projektmålen (kap 5) samt effektbedömningar (kap 

6) föreslås följande övergripande inriktning för E18 genom Karlstad: 

 Utgångspunkten för E18:s och det primära vägnätet är utveckling av kollektivtrafik, gång- och 

cykel och övriga mjuka åtgärder som behöver kopplas samman för att få en helhet och styra mot 

hela-resan-perspektivet. För att styra mot och förhoppningsvis uppnå flera av projektmålen, för att 

nå de transportpolitiska målen samt övriga samhällsmål, krävs att trafiken generellt styrs mot ökad 

kollektivtrafik och hållbara transportsätt. Detta gäller särskilt för arbetspendling, såväl lokal som 

regional.    

 E18 ska ligga kvar och utvecklas i befintlig sträckning44.  

 Vägens standard ska inte dimensioneras efter högtrafik och/eller trafiktoppar utan anpassas efter 

så kallad acceptabel framkomlighet. Högsta tillåtna hastighet föreslås inte överstiga dagens 90 

km/tim. Vid högtrafik används variabel hastighet som kan ligga som lägst omkring 60 km/tim. 

 Behov av en fortsatt gemensam arbetsprocess internt i Trafikverket resp. gemensamt med 

Karlstads kommun och Region Värmland. 

7.2. Rekommenderade åtgärder 

De åtgärdstyper och åtgärdspaket som studerats kompletterar varandra och bidrar sammantaget till 

projektmålen och de transportpolitiska målen. För att uppnå god måluppfyllelse krävs åtgärder inom 

samtliga steg i fyrstegsprincipen. Samverkans- respektive arbetsgruppens rekommendation är därför 

att samtliga åtgärdstyper45 och övervägande delen av föreslagna åtgärder tas vidare i processen46.  

Alla paket har ej kostnader knutna till sig, det krävs ytterligare fördjupningar och prioriteringar av 

paket och åtgärder. 

Följande åtgärdspaket föreslås (steg i fyrstegsprincipen): 

 Planering, utredningar och program (steg 1–2) 

 Mjuka, smarta åtgärder (steg 1–2) 

 Hållbart resande – utbud (2) 

 Bärighetsåtgärder (steg 3) 

 Trimningsåtgärder (steg 3) 

 Större ombyggnader (steg 3–4)  

 Knutpunkt Bergvik (steg 3–4) 

 

                                                           
44 Undantaget Bergvik där en större ombyggnation eventuellt kan leda till ny lokalisering av trafikplatsen  
    och/eller delvis ny sträckning av E18. 
45 Förutom åtgärdstyp C Skatter och avgifter, se Bilaga 8 Bortvalda alternativ och lösningar 
46 Bortsorterade åtgärder se Bilaga 8 Bortvalda alternativ och lösningar 
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Det är en förutsättning att åtgärder ur flera paket kombineras med varandra för att få ut maximal 

effekt och nytta av de investeringar som görs. 

Åtgärdspaketen är utformade utifrån funktion och steg i fyrstegsprincipen. Detta på grund av att 

mixade paket är mycket svåra att kostnads- och effektbedöma. Vi använder Knutpunkt Bergvik som 

exempel för att illustrera svårigheterna med färdigmixade åtgärdspaket:  

Förutom de steg 3–4 åtgärder som ingår i tabell 41 kan det i ett mixat paket även läggas in steg 1–2 

åtgärder från åtgärdstyperna A planering och samverkan, F Program, B Mobility management (MM) 

samt D Utbud. Det går inte i detta tidiga skede att avgöra exakt vilka åtgärder inom de olika 

åtgärdstyperna som lämpligast bör kombineras med ombyggnadsåtgärderna. Även om det exempelvis 

skulle tas fram förslag på mjuka åtgärder till åtgärdspaket Knutpunkt Bergvik hade det varit svårt att 

effektbedöma dessa. Det är omöjligt att förutspå exakt hur kampanjer, rabatter, samhällsinfo etc. 

kommer att påverka trafikmängder samt hälsa, miljö och klimat då det i detta läge är oklart vad som 

kommer att genomföras, hur samt när och av vem. Med så många osäkerheter gällande steg 1–2 

åtgärder blir det orimligt att göra effektbedömningar på mixade åtgärdspaket. Av denna anledning är 

föreslagna åtgärdspaket funktionsuppdelade och inte mixade, men det uppmanas att åtgärder från 

flera paket mixas vid genomförande. På grund av funktionsuppdelningen föreslår studien inte ett 

paket, utan behov finns av samtliga paket om än på olika sikt och med olika prioritet. 

Nedan redovisas åtgärdspaketen i tabeller, tillsammans med förslag på ansvarig aktör, om 

paketet/enskilda åtgärder ska prioriteras högt eller medel samt önskvärd genomförandesikt 

kort/medel/lång (före 2026, 2026–2033, 2033–2040, enligt kapitel 1.5). De åtgärdspaket (steg 3–4-

åtgärder) som är möjliga att kostnadsbedöma innehåller även en GKI per ingående åtgärdsförslag. 

Förkortningar i tabellerna: Trafikverket=TRV, Karlstads kommun=KD, Region Värmland=RV, 

Länsstyrelsen i Värmland=Lst. 

Åtgärdspaket ”Planering, utredningar och program” 

Tabell 34. Åtgärdspaket ”Planering, utredningar och program”. 

Löpnr Åtgärdsförslag Ansvarig 
aktör 

Prioritering 
medel/hög 

Genomförande 
kort/medel/lång 

sikt 

Åtgärdstyp A – Planering och samverkan (steg 1)    

1 
Hållbar stadsplanering = Samordnad 
bebyggelseplanering och trafikplanering 

KD, TRV Hög Kort ----> Lång 

2 Regional samverkan hållbart resande RV Hög Kort ----> Lång 

Åtgärdstyp F – Program (steg 2)    

14 Gestaltningsprogram KD, TRV  Medel Kort/Medel 

15 Gröninfrastrukturprogram KD, LST, TRV  Medel Kort/Medel 

Åtgärdstyp G – Utvecklad infrastruktur - godstrafik och 
godshantering (steg 2) 

   

18 Godsnoder i Karlstadsregionen TRV, KD, RV Hög Kort/Medel 
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Åtgärdspaket ”Mjuka, smarta åtgärder” 

Tabell 35. Åtgärdspaket ”Mjuka, smarta åtgärder”. 

Löpnr Åtgärdsförslag Ansvarig aktör Prioritering 
medel/hög 

Genomförande 
kort/medel/lång 

sikt 

Åtgärdstyp B - Mobility management (steg 1)    

3 MM-utredning KD, RV, TRV Hög Kort 

Åtgärdstyp E - Styrning, reglering och ITS (steg 2)    

11 Variabel hastighet – fördjupad utredning TRV Hög Kort 

12 Trafiksignaler TRV, KD Hög Kort 

13 Förbud mot omkörning med tung lastbil TRV, LST Hög Kort 

 

Åtgärdspaket ”Hållbart resande- utbud” 

 

Tabell 36. Åtgärdspaket ”Hållbart resande-utbud”. 

Löpnr Åtgärdsförslag Ansvarig 
aktör 

Prioritering 
medel/hög 

Genomförande 
kort/medel/lång 

sikt 

Åtgärdstyp D – Utbud (steg 2)    

5 Mobilitetspunkter KD, RV Hög Medel 

6 Utveckla och förbättra gång- och cykelvägnätet TRV, KD Hög Kort 

7 Cykel på tåg och buss RV Hög Kort 

8 Kollektivtrafik till kranskommuner  RV  Hög Kort/Medel 

9 Samåkning RV, KD Medel Kort 

10 Innovativa transporttjänster RV, KD, TRV Hög Medel 

 

Åtgärdspaket ”Bärighetsåtgärder”  

 

Tabell 37. Åtgärdspaket ”Bärighetsåtgärder”. 

Löpnr Åtgärdsförslag Bedömd 
kostnad, 50 % 

sannolikhet 

Ansvarig 
aktör 

Prioritering 
medel/hög 

Genomförande 
kort/medel/lång 

sikt 

Åtgärdstyp J – Utvecklad infrastruktur - 
fordonstrafik (steg 3) 

Avser 
utredning och 

åtgärder 

   

28 Bärighetsutredning samt 
bärighetsåtgärder E18 

100–120 milj. 
SEK 

TRV Hög Medel 
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Åtgärdspaket ”Trimningsåtgärder” 

Åtgärdspaket ”Trimningsåtgärder” ska kompletteras med åtgärder från åtgärdspaketen med steg 1–2-

åtgärder, det vill säga ”Planering, utredningar och program”, ”Mjuka smarta åtgärder” samt ”Hållbart 

resande – utbud”. 

 

Tabell 38. Åtgärdspaket ”Trimningsåtgärder” (steg 3). 

Löpnr Åtgärdsförslag Bedömd 
kostnad, 50 % 

sannolikhet 

Ansvarig 
aktör 

Prioritering 
medel/hög 

Genomförande 
kort/medel/lång 

sikt 

Klaramotet 50 milj. SEK    

24 Ny anslutning kollektivtrafik, 
kollektivtrafikkörfält, statlig 
infrastruktur 

3 milj. SEK 
TRV Hög Kort 

24 Kollektivtrafikkörfält, kommunal 
infrastruktur 

Ingen kostnad 
uppskattad 

KD Hög Kort 

25 Infartsparkering  4 milj. SEK KD Låg Kort/Medel 

26 Cirkulationsplats Fanfaren resp. Klara 
Park 

16 milj. SEK KD, (TRV) Låg Lång 

27 Justering avfartsramp 7 milj. SEK TRV Hög Kort 

27 Direktavfart Fanfaren 2 milj. SEK TRV, KD Låg Kort/Medel 

30 Ny gång-och cykelpassage 16 milj. SEK TRV, KD Hög Kort 

Rudsmotet 15 milj. SEK    

27 Parallellavfart 5 milj. SEK TRV Låg Lång 

27 Additionskörfält Rudsmotet-
Bergmotet (östergående riktning) 

10 milj. SEK 
TRV Låg Lång 

Kroppkärrsmotet 15 milj. SEK    

26 Åtgärder i den södra korsningen ramp 
E18/Östra infarten 

5 milj. SEK 
TRV, KD Hög Kort 

27 Parallellavfarter 10 milj. SEK TRV Hög Kort 
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Åtgärdspaket ”Större ombyggnader” 

Universitetsmotet/Välsviken som ingår i detta åtgärdspaket utgör tillsammans med Knutpunkt 

Bergvik de viktigaste noderna i direkt anslutning till E18 för regional arbetspendling med 

kollektivtrafik. De båda noderna utgör dessutom ändpunkter i utvecklingen av ”Karlstadsstråket” och 

behöver även anslutas till den lokala kollektivtrafiken för att få effekt. 

Åtgärdspaket ”Större ombyggnader” ska kompletteras med åtgärder från åtgärdspaketen med steg 1–

2-åtgärder, det vill säga ”Planering, utredningar och program”, ”Mjuka smarta åtgärder” samt 

”Hållbart resande – utbud”. 

 

Tabell 39. Åtgärdspaket ” Större ombyggnader” (steg 3–4). 

Löpnr Åtgärdsförslag Bedömd 
kostnad, 50 % 

sannolikhet 

Ansvarig 
aktör 

Prioritering 
medel/hög 

Genomförande 
kort/medel/lång 

sikt 

Våxnäsmotet 85 milj. SEK    

20 Ombyggnad av befintlig gång- och 
cykelpassage  

10 milj. SEK 
TRV, KD Medel Kort 

26 Korsningsåtgärd Våxnäsgatan/ramp E18 5 milj. SEK KD, TRV Medel Medel 

26 Korsningsåtgärd 
Mejerigatan/Våxnäsgatan. Inklusive ny 
bro över E18 

65 milj. SEK 
KD, TRV Medel Lång 

34 Ny avfartsramp väster om Mejerigatan 5 milj. SEK TRV Medel Lång 

Älvmotet 95 milj. SEK    

25 Infartsparkering 5 milj. SEK KD Medel Kort 

26 Ombyggnad av den södra korsningen, 
ramper E18/Sandbäcksgatan 

10 milj. SEK 
KD, TRV Medel Kort 

27 Parallellavfart 5 milj. SEK TRV Medel Kort 

27 Additionskörfält Älvmotet-Rudsmotet  30 milj. SEK TRV Medel Medel 

30 Ny gång- och cykelvägsbro 45 milj. SEK TRV, KD Medel Medel 

Bergmotet 20–50 milj. 
SEK 

   

27 Parallellavfart 5 milj. SEK TRV, RV Medel Medel 

34 Ombyggnad av korsning samt ev. 
ombyggnad av ramper E18/väg 236 
söder om E18 

15–45 milj. 
SEK TRV, RV Medel Medel 

Universitetsmotet 45 milj. SEK    

21 Bytespunkt och pendelparkering 15 milj. SEK RV Hög Medel/Kort 

27 Parallellavfarter 10 milj. SEK TRV, KD Medel Medel/Kort 

27 Befintlig gång- och cykelväg under E18 
nyttjas till körfält  

5 milj. SEK 
TRV, RV, KD Medel Medel/Kort 

30 Ny planskild gång- och cykelpassage  15 milj. SEK TRV, KD Medel Medel/Kort 
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Åtgärdspaket ”Knutpunkt Bergvik” 

Knutpunkt Bergvik utgör tillsammans med Karlstads Resecentrum och Universitetsmotet/Välsviken 

de viktigaste kollektivtrafiknoderna i direkt anslutning till E18 för regional arbetspendling med 

kollektivtrafik. Noderna utgör dessutom änd- resp. mittpunkterna i utvecklingen av det så kallade 

Karlstadsstråket. Bergvik som kollektivtrafiknod är idag i princip helt outvecklad, i åtgärdspaketet 

knyts den regionala respektive den lokala kollektivtrafiken mycket tydligt ihop. Det är av vikt att det 

finns snabba lokala förbindelser från/till Knutpunkt Bergvik för att den ska kunna avlasta E18 och de 

centrala delarna i Karlstad från biltrafik och för att resenärerna kan välja ett mer hållbart transportsätt 

till/från arbetet. Knutpunkt Bergvik är ett led i att utveckla hela-resan-perspektivet med fokus på 

resenärerna. Inom Bergvik ska även infarts- och pendelparkeringar anläggas. Tydliga kopplingar till 

gång- och cykel. 

Knutpunkt Bergvik är vidare ett åtgärdspaket som syftar till att binda ihop flera intressen runt 

Bergviksområdet, från Skutbergsmotet till Hultsbergsmotet.  

Knutpunkt Bergvik utformas så att alla ingående parter drar nytta av åtgärderna;  

- statliga nyttor i form av ökad framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet för E18 

- regionala nyttor i form av ett utökat och förbättrat alternativ till hållbara transportmöjligheter 

vid arbetspendling och möjlighet till fritidsresor i länet  

- regionala nyttor i form av förbättrad anslutning från väg 61/62 till E18 

- kommunala nyttor i form av en avlastning av biltrafik till Karlstads centrum i och med en 

utvecklad kollektivtrafik som kopplar ihop den regionala och lokala kollektivtrafiken för 

arbetspendlare och fritidsresor 

- kommunala nyttor i form av ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet i och med en bättre och 

säkrare koppling mellan Hultsberg, Bergvik och Skutberget i form av ny gång- och cykelväg 

- kommunala nyttor i och med ytterligare exploateringar i området,  

- nyttor för Bergviksområdet i form av ökad tillgänglighet för kunder och anställda i och med 

förbättrad regional och kommunal kollektivtrafik respektive gång- och cykelmöjligheter 

- nyttor för näringslivet med fokus på handel och exploateringar såsom Bergvik, Eriksberg, 

Skutberget, Monsén  

- nyttor för näringslivets transporter i och med bättre tillgänglighet och framkomlighet till 

industrin i Skoghall  

Knutpunkt Bergvik utgör förslag till nytt namngivet objekt, för inspel till revideringen 

av nationell transportplan, under förutsättning att samtliga parter som har nyttor av åtgärderna 

tecknar en överenskommelse om ansvar, finansiering och genomförande. 

Åtgärdspaket ”Knutpunkt Bergvik” ska kompletteras med åtgärder från åtgärdspaketen med steg 1–2-

åtgärder, det vill säga ”Planering, utredningar och program”, ”Mjuka smarta åtgärder” samt ”Hållbart 

resande – utbud”. 
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Tabell 40. Åtgärdspaket ”Knutpunkt Bergvik” (steg 3–4). 

Löpnr Åtgärdsförslag Bedömd 
kostnad, 50 % 

sannolikhet 

Ansvarig 
aktör 

Prioritering 
medel/hög 

Genomförande 
kort/medel/lång 

sikt 

Knutpunkt Bergvik  525 milj. SEK    

26 Justering av korsningsutformning 
Skutbergsmotet 

3-6 mkr 
TRV, KD Hög Kort 

26 Justering av korsningsutformning i den 
södra cirkulationsplatsen Hultsbergsmotet 

3 milj. SEK 
TRV, KD  Hög Kort 

27 Breddning avfartsramp mot 61/62 20 milj. SEK RV Hög Kort 

27 Breddning avfartsramper Hultsbergsmotet 10 milj. SEK TRV, KD Hög Medel 

27 Additionskörfält mellan Hultsbergsmotet 
och Våxnäsmotet 

27 milj. SEK 
TRV Medel Lång 

29 Ny gång- och cykelväg mellan Skutberget 
och Eriksberg 

2 milj. SEK 
KD Hög Lång 

29 Ny gång- och cykelväg mellan Bergvik och 
Körkarlsvägen 

12 milj. SEK 
KD Hög Lång 

30 Ny gång- och cykelpassage 
(Skutbergsmotet) 

6 milj. SEK 
KD Hög Lång 

31 Större kollektivtrafiknod - Bytespunkt 
Bergvik, inkl. infartsparkering. 

65 milj. SEK 
RV, KD Hög Medel 

33 Ombyggnation av trafikplats Bergvik, 
inklusive utformning av E18 2+2 
(inklusive ny gång- och cykelpassage E18) 

330 milj. SEK 
TRV, KD Hög Kort 

34 Ombyggnation av trafikplats Skutberget 25 milj. SEK KD, TRV Medel Lång 

35 Ombyggnad från 2+1 till 2+2 körfält 
(sträckan väster om Skutbergsmotet) 

20 milj. SEK 
TRV Medel Lång 

Fortsatt arbete med mjuka åtgärder samt åtgärder på det primära vägnätet 

Det är viktigt att åtgärdspaketen ”Planering, utredningar och program”, ”Mjuka smarta åtgärder” samt 

”Hållbart resande – utbud” inte glöms bort i det fortsatta arbetet efter åtgärdsvalsstudien. Även dessa 

åtgärdspaket bör ha en naturlig hemvist i de diskussioner som tar vid i den fortsatta processen, på 

både kort och lång sikt, i de forum som anges under det avslutande avsnittet 7.3 Avslut och förslag till 

beslut om fortsatt hantering.  

Avslutningsvis påminns om att föreslagna åtgärdspaket även ska samordnas med åtgärderna på det 

lokala och regionala vägnätet, som listas i kapitel 2.7.  

 

Figur 34 Illustration över hur åtgärdspaketen bör samordnas. 
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7.3. Avslut och förslag till beslut om fortsatt hantering 

Ansvar och fortsatt process 

  
Denna åtgärdsvalsstudie har haft till syfte att ta fram en helhetsbild över de brister och problem som 
finns efter stråket E18 genom Karlstad. Vidare har syftet varit att föreslå lämpliga åtgärder som 
långsiktigt säkerställer E18:s funktion samtidigt som de är möjliggörare av Karlstads tillväxt och den 
regionala utvecklingen. Målsättningen har bland annat varit att ta fram en gemensam problembild och 
att slutprodukten kan verka som ett gemensamt långsiktigt och strategiskt planerings- och 
beslutsunderlag som nyttjas av ingående parter såsom Karlstads kommun, Trafikverket, Region 
Värmland, näringsliv och kranskommuner.  
 
Arbetet med åtgärdsvalsstudien ska ses som ett första inledande steg i en process för att fortsatt 
möjliggöra en utveckling av hållbara transporter i Karlstadsregionen som utgör motorn i Värmland.   
 
En sammanfattning av problembilden kan göras enligt följande:  

De framkomlighetsbrister och köbildningar som uppstår på E18 beror till stor del på brister i det 

primära vägnätet samt att det primära vägnätet i viss mån är underutvecklat i förhållande till den 

kraftiga utveckling som sker i Karlstad. Åtgärder enbart på E18 kommer därför inte medföra att 

köerna minskar, eftersom anslutande vägar i det primära vägnätet saknar kapacitet att ta emot 

större flöden.  

 
Arbetet har genererat i en mängd olika åtgärder som härrör till hela det primära vägnätet dvs. statlig, 
regional respektive kommunal infrastruktur. Mängden av åtgärder ska ses som en bruttolista, det 
krävs därmed ytterligare arbete med att prioritera åtgärderna mer detaljerat. Det är dock tydligt att:  
 

- Hållbara transportsätt såsom kollektivtrafik, gång- och cykel 
- Knutpunkt Bergvik  
- Klaramotet 
- Universitetsmotet/Välsviken  
- Våxnäsmotet  

 
är de åtgärder och paket som behöver prioriteras i nämnd ordningsföljd. Det är de fyra senare 
åtgärdspaketen som har genomgått samhällsekonomiska bedömningar47. Men det krävs ytterligare 
handpåläggning i respektive paket innan de kan klarmarkeras. Det krävs ytterligare fördjupade 
diskussioner och utredningar bl.a. i form av mer detaljerat innehåll i paketen och kostnads-
beräkningarna. Inom ramen för diskussioner med samverkande parter behöver även avtalsfrågan om 
finansiering och genomförande påbörjas. 
 
Det krävs även ytterligare detaljerade utredningar för att landa i flera av trimningsåtgärderna såsom: 
 

- Bärighetsutredning – den i särklass viktigaste åtgärden på kort sikt för att få en heltäckande 
bild av konditionen för hela E18 genom Karlstad 

- Trafikstyrningsutredning (ITS med fokus variabel hastighet och trafiksignaler) 
- MM-utredning 
- Prioritering av mindre/trimningsåtgärder 

  
Även för dessa åtgärder krävs ytterligare diskussioner med samverkande parter för att även här landa i 
avtal om finansiering och genomförande. 
 
Men innan nya åtgärder planeras behöver de förutsättningar som anges under avsnitt 2.7 Redan 
planerade åtgärder på det primära vägnätet följas upp för att avgöra det fortsatta behovet av 
åtgärder. 

                                                           
47 2019-12-03 – Granskning av SEB pågår regionalt därefter genomförs granskning på nationell nivå. 
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Den fortsatta processen efter åtgärdsvalsstudien kan delas upp i perspektiven kort respektive lång sikt 
internt i respektive organisation, men även i samverkan. Fokus är att uppfylla de gemensamma mål 
som tagits fram för utvecklingen av E18 genom Karlstad: 
 
Kort sikt 

1) Prioriteringsdiskussion inom respektive organisation Trafikverket respektive Karlstads 
kommun – för samtliga åtgärder. Därefter en gemensam diskussion. En avsiktsförklaring bör 
tas fram för den fortsatta processen som bygger på åtgärdsvalsstudiens resultat. 
 

2) Fortsatt process med fokus på att arbeta vidare med ett förslag till inspel av nytt namngivet 
objekt till revideringen av nationell transportplan. Förslaget till nytt namngivet objekt utgörs 
av Åtgärdspaket Knutpunkt Bergvik. Arbetet med att ta fram en avsiktsförklaring bör initieras 
under våren 2020 för att slutligen landa i ett medfinansieringsavtal under 2021. Ingående 
parter bör vara Karlstads kommun, Region Värmland, berört näringsliv och fastighetsägare i 
Bergviksområdet samt Trafikverket. 

 
Lång sikt 

3) Fortsatt process med fokus på att driva arbetet vidare med att uppfylla de gemensamma mål 
som åtgärdsvalsstudien tagit fram för utveckling av E18 genom Karlstad. Detta längre 
perspektiv kan i sin tur delas in i flera olika kategorier. 

 
Som utgångspunkt bör den överenskommelse som under hösten 2019 tecknats mellan Karlstads 
kommun och Trafikverket och som ska reglera samverkan mellan de båda parterna t.ex. vilka 
olika principer och forum som ska nyttjas i olika sammanhang. Överenskommelsen är att se som 
ett ramverk för samverkan och dialog mellan Karlstads kommun och Trafikverkets arbete i 
tidiga skeden i samhällsplaneringen och för samhällsutvecklingen i stort. 
 
För att möjliggöra fortsatt framdrift av arbetet efter denna åtgärdsvalsstudie utan för många 
tidsglapp ska överenskommelsen användas som grund för fortsatt arbete. Befintliga inarbetade 
samordningsforum mellan olika organisationer och aktörer (se nedan) bör nyttjas även 
fortsättningsvis. Frågor med fokus på prioriteringar och genomförande av åtgärder som 
åtgärdsvalsstudien föreslår bör arbetas in i befintliga agendor och kan på så sätt drivas vidare i 
ordinarie processer inom samordningsforumen samt inom respektive organisation. Det är även 
av vikt att de olika forumen kommunicerar med varandra så att de jobbar i samma riktning.  
  
Följande befintliga forum finns idag: 
 

 Karlstads kommun och Trafikverket: 
- Strategiskt kommunmöte - chefer från Karlstads kommun och Trafikverket möts 

återkommande ca två gånger per år för att diskutera större strategiska frågor. 
- Planerarforum - Samhällsplanerare och översiktsplanerare från Karlstads kommun och 

samhällsplanerare från Trafikverket träffas regelbundet månadsvis för att diskutera mer 
detaljerade frågor gällande översiktsplan, detaljplaner och olika projekt.  

- Samordningsmöte genomförande av åtgärder - Gatuchef, gatuingenjör, cykelsamordnare 
m.fl. från Karlstads kommun och åtgärdsplanerare Trafikverket träffas regelbundet 
månadsvis alternativt varannan månad för planering och samordning av åtgärder som 
ligger i genomförandeskedet. 
 

 Region Värmland, Länsstyrelse, Trafikverket: 
- Regional Transportgrupp (RTG) - tjänstemannanivå inom resp. organisation för 

samordning och planering av åtgärder främst med fokus på statlig medfinansiering inom 
hela Värmland, genomförs regelbundet 4–6 möten per år. 
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 Region Värmland, Länsstyrelsen, länets 16 kommuner, Trafikverket: 
- Länsdelsmöten - Ett samarrangemang mellan Region Värmland och Trafikverket där 

samtliga kommuner och Länsstyrelsen bjuds in till gemensamt möte med varierande tema 
en gång per år.  
 

 Näringslivet och fastighetsägarna 
- Karlstads kommun håller i kontakterna och kopplar in Region Värmland resp. 

Trafikverket vid behov. 
 

 
Avslutningsvis finns följande olika förslag till hur processen kan drivas vidare på kort respektive 
lång sikt: 
 

 Enheten XX får uppdraget att processleda det vidare arbetet framåt (i samverkan med övriga 
verksamhetsområden inom Trafikverket) – för att inte tappa helheten i det komplexa arbetet krävs 
en sammanhållande part 
 

 Att likartad modell/metodik som nyttjas i projekten inom Västlänken/KomFram Göteborg 
utarbetas för Karlstad för att arbeta med helheten 

 

 Att man på likartat sätt som efter åtgärdsvalsstudien Stockholm-Oslo utser en samordnare som 
har till uppgift att fortsatt knyta ihop alla delar. I stråket Stockholm-Oslo genomförs även en 
återkommande dialogkonferens med samtliga parter för att stämma av mot de gemensamma 
målen. Parterna ges möjlighet att redovisa hur långt de har kommit i sina respektive uppdrag och 
även lägga riktningen framåt.  
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