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Välkomna!
Nils Persson, Borlänge kommun

Nils Persson, kommunstyrelsens ordförande, 
hälsade alla hjärtligt välkomna till Pylonen, till 
Framtidsdalen och till Borlänge. Han såg det som 
en ära att få inviga konferensen och framhöll 
att det var speciellt glädjande att se så många 
deltagare. Som före detta byggnadsarbetare 
uppmanade han vidare samtliga deltagare att i mån 
av tid även se sig omkring i den unika byggnad som 
Pylonen i sig utgör. 

Nils Persson valde sedan att göra en tillbakablick 
där han kort beskrev de grundläggande 
förändringar som Borlänge genomgått under de 
senaste två till tre decennierna. Förändringar 
som i hög tvingats fram genom struktur-
rationaliseringar inom industrin och som i hög 
grad påverkade Borlänges två dominerande 
arbetsgivare Domnarvets Jernverk, nuvarande 
SSAB, och Kvarnsvedens Pappersbruk. Främst 
var det kanske också just Stålkrisen som 
tvingade fram den omställning som kom att bli 
startskottet för det i vissa stycken ”nya Borlänge” 
som finns idag. Bidragande orsak var också de 
många nya arbetstillfällen som skapades genom 
utlokaliseringen av Vägverk och Banverk till 
”Sveriges vackraste stad” Borlänge. 

I den förändringsprocess som Borlänge genomgått 
har nya typer av arbeten skapats men också helt 
nya miljöer för forskning och teknisk utveckling. 
Från att ha varit en utpräglad industristad med 
två dominerande arbetsgivare har arbetstillfällen 
nu spridits ut över områden som teknikutveckling, 

forskning och handel. En stor del av denna 
utveckling sker just här i Framtidsdalen. 
Här finns Teknikdalen som tillsammans med 
Högskolan Dalarna utgör ett forskarcentrum 
för teknikutveckling. I området finns även 
Vägverk och Banverk med ansvar för landets 
transportinfrastruktur. Till området hör också 
Kupolens köpcentrum med en väl utvecklad handel.
Vi sitter just nu här i Framtiden, men vi ska inte 
slå oss till ro utan istället fortsätta att satsa vidare 
framåt. Utveckling bygger ny framtid och ett 
exempel på detta är det ramavtal som finns mellan 
Vägverket Region Mitt och Borlänge kommun och 
där flera intressanta projekt genomförts. Genom 
projekt som bl.a ISA och Vitsa är Framtidsdalen 
idag en nationellt intressant försöksarena väl värd 
att följa. 

Årets seminarium behandlar cirkulationsplatser 
och gårdsgator och här i Borlänge finns en 
förkärlek för just cirkulationsplatser. Vi kan i 
dagsläget räkna till hela 31 stycken. När det 
gäller gårdsgator finns å andra sidan endast en, 
nämligen Studieplan som ligger just här utanför i 
skärningspunkten mellan Vägverket, Teknikdalen 
och Högskolan Dalarna. 
  
Nils avslutade sitt invigningsanförande med att än 
en gång hälsa alla deltagare varmt välkomna till 
årets seminarium.
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Detta år var det Mathias Wärnhjelms tur att på 
Vägverkets vägnar hälsa alla seminariedeltagare 
välkomna till Borlänge och Framtidsdalen. 
Mathias arbetar på huvudkontoret i Borlänge och 
representerar i och med detta Vägverket nationellt. 

Mathias inledde med att berätta att detta är det 
femte seminariet i ordningen här i Framtidsdalen 
och att området nu stabiliserat sig och tagit sin 
form. Den lilla staden fungerar och det är dags 
att vi nu ser vidare framåt och intresserar oss 
för olika typer av expansion av volym och av 
kvalitet. Vägverket har växt ifrån att tidigare ha 
varit enbart vägbyggare till att nu också vara 
samhällsbyggare och samarbetsavtalet mellan 
Vägverket och Borlänge kommun är ett mycket bra 
exempel på detta. 

Inom ramen för samarbetsavtalet skulle olika 
möjligheter och projektidéer inventeras. Dessa 
skulle sedan leda vidare till utformande av 
specifika projekt. Det mycket positiva i just 
Demonstrations- och Utvärderingsprojektet 
Framtidsdalen är att demonstrationsarenan där 
”allt” händer och prövas finns alldeles utanför 
fönstren till Vägverkets huvudkontor. För 
projektets del innebär detta att specialister inom 
flera aktuella områden finns nära, något som bör 
stimulera till ytterligare diskussion och utveckling. 
En annan av projektets fördelar är just möjligheten 
och metoden att göra utvärderingar. Genom att 
dessa hela tiden görs finns också resultat för andra 
kommuner att ta del av. Något som är oerhört 
viktigt för ett land som Sverige som har just många 

mindre kommuner (under 100 000 inv.).  
Bland årets seminariedeltagare hade Mathias 
räknat in representanter från ungefär trettio av 
landets kommuner. Utöver kommunalt deltagande 
finns ett flertal representanter från näringslivet 
men också från andra myndigheter som exempelvis 
Vägtrafikinspektionen. Mathias uttalade en tydlig 
önskan om att det skulle bli två seminariedagar 
med högt i tak som skulle stimulera till många 
och bra diskussioner runt olika ämnen och frågor. 
Han uppmanade därför alla seminariedeltagare att 
inte enbart ta emot den information som kom från 
podiet utan att också delta aktivt genom att komma 
med frågor och synpunkter till förläsarna.  

Avslutningsvis påminde Mathias deltagarna om att 
man nu hade chans att studera området på plats och 
han uppmanade därför alla på konferensen att ta sig 
tid att gå runt i området utanför, att studera olika 
materiallösningar och val av utformningar. Han 
önskade sedan två givande seminariedagar till alla.

Moderator
Lennart Adolfsson

Även detta år var Lennart Adolfsson från 
Göteborg seminariets moderator. Med van hand 
ledde han diskussioner, sammanfattade olika 
programpunkter och lotsade deltagarna fram 
genom de bägge seminariedagarna. Lennart 
har för övrigt deltagit samtliga fem gånger som 
seminariet genomförts och han framhöll i samband 
med detta seminariets viktiga roll som forum för 
erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer på området. 

Välkomna!
Mathias Wärnhjelm, Vägverket 
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VILKEN VÄGLEDNING KAN MAN FÅ FRÅN 
HANDBOKEN TRAST?

Syftet med Trast, Trafik för en attraktiv stad, 
är att vägleda planerare och beslutsfattare 
i arbetet med att ta fram och förankra en 
kommunal trafikstrategi, som är anpassad efter 
den egna stadens förhållanden. Trafikstrategin 
är ett planeringsdokument som beskriver hur 
trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stödja 
samhällsutvecklingen i riktning mot kommunens 
uppsatta mål. Trafikstrategin beskriver också hur 
trafiksystemet kan förändras för att nå dessa mål. 
I trafikstrategin hanteras avvägningen mellan 
konkurrerande intressen och avvägningen mellan 
trafikslagen. 

Uppfattningen i Trast är att det handlar om 
stadsbyggnad. Stadsplanerarens arbetsfält 
kan illustreras av bilden nedan. Bilden visar 
att trafiksystemets uppbyggnad är en del av 
arbetsfältet. Viktig, men inte ensamt tillräcklig.

”Trafik för en attraktiv stad” består av två delar, 
Handbok och Underlag. Handboken, redovisar en 
arbetsprocess som är avsedd att vara ett stöd i 
arbetet med kommunens trafikstrategi och med 
trafikfrågorna i översiktsplanen. Delen Underlag är 
en sammanställning av kunskap som kan behövas i 
arbetet med trafikstrategin, olika trafikplaner och 
åtgärdsprogram. 

Handboken har tyngdpunkten på 
planeringsprocessen och dess inriktning. 
Delen Underlag innehåller fakta och 
kvalitetsbedömningar som kan användas då man 
bygger upp trafiknäten. Däremot inget om när den 
enskilda gatutypen, korsningsutformningen eller 
regleringsformen (exempelvis gårdsgatan) 
kan användas. Hjälp måste alltså sökas på annat 
håll, exempelvis från VGU, handboken om Vägars 
och Gators Utformning.

VILKET STÖD KAN MAN FÅ AV EN TRAFIKPLAN?
Ja, min tro är att det kan vara lika klent beställt 
med stöd därifrån också. I varje fall om man utgår 
från hur den nyligen fastställda trafikplanen i 
Helsingborg ser ut (kommunfullmäktige).

En huvuduppgift för trafikplanen är att omsätta 
trafikstrategin (som togs i vintras) till praktiskt 
arbete, dvs genomförande. I trafikplanen definieras 
därför sju arbetsområden som hänger ihop och 
tillsammans ska bidra till att huvuduppgiften 
kan uppnås, dvs att skapa ett trendbrott i 
biltrafikens utveckling. Ett av arbetsområdena 
handlar om att bygga upp en ny struktur i 

Cirkulationsplatser/Gårdsgator och Trast
Lars Nilsson, Helsingborgs stad
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bilnätet, bland annat genom att genomföra 
en ny ”gatuklassificering”. Den är en utvidgad 
trafiknätsanalys. Mer lik arbetsmetoden i Trast 
än Lugna gatan. I gatuklassificeringen preciseras 
både huvudnätets funktionella uppbyggnad 
(referenshastighet, funktion typ infart, huvudgata, 
tung trafikled, utryckningsväg) och gaturummets 
(gatans) karaktär. Preciseringen görs dock på 
länknivå, korsningarna behandlas inte. Heller inte 
regleringar eller hur det lokala gatunätet ska se ut. 
Trafikplanen i Helsingborg kommer således inte 
heller att kunna ge någon direkt vägledning.

HUR SER MAN PÅ CIRKULATIONSPLATSER OCH 
GÅRDSGATOR I HELSINGBORG?
Än så länge finns det inte särskilt många 
cirkulationsplatser i Helsingborg. Men antalet 
har ökat under de senaste åren, eftersom 
cirkulationsplatsen betraktas både som en säker 
och effektiv lösning. Någon tydlig strategi finns 
inte för närvarande, men min uppfattning är att 
en sådan bör utvecklas i nästa gatuklassificering. 
Både var cirkulationsplatserna ska användas och 
hur de ska utformas för biltrafik, tung trafik och 
oskyddade trafikanter. Likaså hur man ska utforma 
för stora flöden.

För gårdsgatan finns däremot en tydlig uppfattning. 
Det finns bara några få gårdsgator för närvarande. 
Vi ser den som en speciell regleringsmöjlighet, som 
främst används i centrala staden med sin äldre 
bebyggelse. Ett sätt att utvidga de boendes uterum. 
Alltså ungefär som tanken är/var i holländska 
”woonerf”. Namnet gårdsgata antyder hur vi ser på 
saken. Vi kommer inte att använda gårdsgatan som 
man gjort i Klippan på sitt genomgående citystråk. 
Farten är visserligen låg, men inte gångfart. Flödet 
är högt. Ingen går på gatan trots att utformningen i 
princip är korrekt. 

Bilden antyder en del av problematiken.

SE MER I BILAGA 3 
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CIRKULATIONSPLATSEN
Dagens cirkulationsplatser liknar i det stora hela 
våra tidigt utformade cirkulationsplatser från 
1950-talet. De skillnader som ändå finns gäller 
främst geometri och minimiradie samt reglering. 
Dåtidens cirkulation hade en minimiradie 
på 15 meter och rekommenderade bredare 
växlingssträckor än idag. Även lösningen för cyklar 
såg annorlunda ut. En cirkulationsplats från 
1960-talets slut styrdes fortfarande av 50-talets 
utformningsråd men geometriskt liknar de ändå 
i hög grad dagens cirkulationer. Idag bygger man 
dock inte lika stort som på delar av 1960- och 70 
talet då minimiradien kunde vara ända upp emot 
25-35 meter.

Oskyddade trafikanter har en utsatt situation 
även vid cirkulationsplatser och statistiken 
visar att antalet olyckor med dödlig utgång 
varit konstant under en tio års period. Någon 
nämnvärd minskning har inte kunnat identifieras. 
Studerar man olycksstatistiken närmare kan 
också ett klart inringat problem urskiljas. En klar 
majoritet av dem som dör när de korsar gatan 
på övergångsställe i samband med korsningar 
är äldre personer. Detta gäller alltså oavsett 
om korsningen är signalreglerad eller utgörs av 
en cirkulationsplats. Studerar man risken för 
dödsolycka har skillnad mellan cirkulationsplatser 
eller trafikreglerade korsningar minskat betydligt 
under de senaste 10-15 åren. En orsak till detta kan 
vara att korsningar med hög risk har byggts om.

Vid själva utformningen av en cirkulationsplats 
finns tydliga dimensioneringsprinciper kring fyra 
utformningskomponenter som bör följas. Följer 
man dessa råd får man rent generellt också en bra 
cirkulationsplats. 
 
• Rondellutformning - Storleken väljs utifrån 
 tillgängligt utrymme och dimensionerande 
 trafiksituation men ur ett trafiksäkerhets-
 perspektiv ger en radie på 10-30 m bäst effekt. 

• Till o frånfart - Körspårets radie ger nyckeln till 
 önskad hastighetsdämpning 

• Antal körfält – Välj så få som möjligt och två 
 körfält endast i undantagsfall då två körfält ger 
 20 % högre olyckskvot än ett.

• Utformning för gående och cyklister – Där 
 gående och cyklister färdas i plan förutsätts en 
 hastighet på 30 km/h. 

GÅRDSGATAN
Grundprincipen för gårdsgatan är att ytan 
ska vara gemensam för gående, cyklister och 
motorfordon. Gatan ska kunna användas av alla. 
Detta kräver en låg hastighet och en utformning 
som möjliggör och stödjer samverkan mellan de 
olika användargrupperna. Ursprunget till dagens 
gårdsgata kommer från Holland där ”Voonerf” 
var en yta som i första hand skapades för att ge 
de boende möjligheter till social och kommersiell 
verksamhet i en för övrigt trång boende- och 
gatumiljö. Den låga hastigheten tvingades fram 
genom gatans utformning i form av träd och annat 
som innebar hinder för bilisten. 

Rent allmänt finns ännu inte mycket beskrivet i 
VGU när det gäller begreppet gårdsgata förutom 
en del allmänna delar som beskriver legala krav 
som lokal trafikföreskrift, utmärkning, hastighet, 
väjningsplikt mot fotgängare etc. Några viktiga 
krav av att ta hänsyn till finns ändå beskrivna där 
gårdsgatan ska:

• ha en gatuutformning som tvingar bilisten till 
 låg hastighet där gående korsar gatan
• ha en körbanebredd som kräver låg hastighet 
 vid mötessituaioner
• ha en gestaltning som stödjer låga hastigheter
• ha särskilda körmöjligheter för fordon med krav 
 på åtkomlighet, ex utryckningsfordon
 
Det specifika råd som ges säger följande: Önskad 
hastighet för gårdsgator kan uppnås genom 
den totala gestaltningen och utformningen av 
gaturummet. Specifikt saknas därmed fortfarande 
en hel del, och här gäller det att ta vara på den 
kunskap och de erfarenheter som finns ute i 
landets kommuner för att sedan integera dessa 
kunskaper i VGU. 

Cirkulationsplats och gårdsgata i VGU
Per Strömgren, Vägverket
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Generellt kan sägas att det troligtvis är svårt 
för den oinvigde att skapa en väl fungerande 
gårdsgata där alla kan samverka på lika villkor. 
VGU räcker inte som den är utformad idag men 
att se på goda exempel från andra är som nämnts 
ovan alltid fruktbart. Utöver detta är det också 
viktigt att fundera på hur man hastighetssäkrar 
sin gårdsgata och det är därför viktigt att känna 
till vilka generella krav som gäller för just 
hastighetssäkring. För att uppnå en väl fungerande 
gårdsgata krävs en utformning och körbanebredd 
som tvingar fram en låg hastighet.

SE MER I BILAGA 4



13

Vägverket har lämnat ett förslag till ny 
Vägmärkesförordning (VMF) till regeringen i 
februari 2006. I förslaget finns en del ändringar 
jämfört med gällande förordning bland annat 
angående gårdsgator och lågfartsväg. Det bör 
påpekas att förslaget kan ändras på vägen till 
beslut. Beslut om ny VMF väntas tas runt årsskiftet 
med ikraftträdande vid halvårsskiftet.

Verket har föreslagit ändring angående gårdsgata 
enligt nedan. Bakgrunden är bland annat att 
anpassa möjligheten att använda gårdsgatan i 
andra miljöer än just gator i anslutning till gårdar, 
därför namnet ”Gångfartsområde”. Samt ställa 
större krav på utformningen av gångfartsområdet. 
Detta för att trafikanterna skall förstå att det 
är en annan miljö än en vanlig gata som endast 
har fått märken uppsatta utan att den skiljer sig 
från omgivande miljö. Dessutom vill verket att 
en hänvisning görs till de regler som gäller för 
gångfartsområdet i förhoppning att trafikanterna 
skall ta till sig reglerna på ett bättre sätt.

NUVARANDE VMF 
1.4.9 Gårdsgata

Närmare föreskrifter:
Märket anger att gårdsgata börjar. Det sätts upp 
vid gårdsgatans början och upprepas vid behov.

NUVARANDE TRAFIKFÖRORDNING 
(TRF) 10 KAP. 8 §
En väg får förklaras för gårdsgata endast om den 
är avsedd för gående och inrättad så att fordon inte 
kan framföras med högre hastighet än gångfart.

FÖRSLAG TILL NY VMF
E9 Gångfartsområde

  
Närmare föreskrifter:
Märket anger gångfartsområde där 
bestämmelserna i 8 kap. 1 §, 1 st 1-3 pkt 
trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.

NYTT FÖRSLAG I TRF 10 KAP. 8§
En väg eller ett område får förklaras som 
gångfartsområde endast om det är utformat så att 
det framgår att gående nyttjar hela ytan och att det 
inte är lämpligt att föra fordon med högre hastighet 
än gångfart.

I TRF 8 KAP. 1 § 1 ST 1-3 PKT ANGES ÄVEN 
FÖLJANDE TRAFIKREGLER.

1. Fordon får inte föras med högre hastighet 
 än gångfart.
2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats 
 än särskilt anordnade parkeringsplatser.
3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående. 

Verket har även föreslagit att märket ”Lågfartsväg” 
får en annan benämning ”Rekommenderad 
lägre hastighet” samt att man ska kunna ange 
andra hastigheter än 30 km/tim. Avsikten är att 
även detta märke skall kunna användas vid fler 
situationer än vad som kan göras med dagens 
märke ”Lågfartsväg”.

Cirkulationsplatser/Gårdsgator och trafikjuridik
Chester Bernsten, Vägverket
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NUVARANDE VMF
1.4.7 Lågfartsväg

  
   
Närmare föreskrifter:
Märket anger att sådana åtgärder vidtagits för att 
begränsa hastigheten så att det inte är lämpligt att 
hålla högre hastighet än 30 km i timmen.

FÖRSLAG NY VMF
E11 Rekommenderad lägre hastighet

Närmare föreskrifter:
Märket anger vägsträcka eller område där 
särskilda åtgärder vidtagits eller att förhållandena 
är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre 
hastighet än den högsta tillåtna.
Den rekommenderade lägre hastigheten anges på 
vägmärket.

CIRKULATIONSPLATS
En cirkulationsplats kan inte anses vara en 
korsning utan är en egen företeelse i sig. Däremot 
torde varje anslutning till cirkulationsplatsen vara 
en korsning där trafiken inne i cirkulationsplatsen 
är enkelriktad. 
För att underlätta för trafikanterna bör man 
undvika breda tillfarter. Om tillfarterna är så 
breda att två fordon ryms sida vid sida bör det 
finnas en körfältsmarkering i tillfarten. 
Körfältspilar i tillfarter bör undvikas då dessa 
oftast inte överensstämmer med de trafikregler 
som gäller i cirkulationsplatsen.
Vad beträffar vägvisning bör eftersträvas att 

orienteringstavla används, där en illustration 
av cirkulationsplatsen kan göras, denna form 
ger den bästa informationen till trafikanten 
jämfört med vad som i övrigt finns att tillgå ex vis 
tabellvägvisare eller körfältsvägvisare. 
Små rondeller kan göra det svårt för trafikanterna 
att uppleva cirkulationsplatsen som en sådan och 
passa inte det beteende som rekommenderas vid 
färd i cirkulationsplatser. 

Följande regler skall tillämpas vid färd i en 
cirkulationsplats. 

FÖRORDNING OM VÄGTRAFIKDEFINITIONER 
(FDEF)
En plats som enligt lokal trafikföreskrift skall 
vara cirkulationsplats och som är utmärkt med ett 
vägmärke för cirkulationsplats.

Trf 3 kap. 13 §
I en cirkulationsplats skall ett fordon föras motsols 
i cirkulation runt rondellen.

Trf 3 kap. 22 §
En förare som kör in i en cirkulationsplats har 
väjningsplikt mot varje fordon som befinner sig i 
cirkulation.

GENERELLA REGLER SOM ÄVEN GÄLLER I EN 
CIRKULATIONSPLATS.

Trf 3 kap. 43 §
En förare får starta från vägkanten, byta körfält 
eller på annat sätt ändra fordonets placering 
i sidled endast om det kan ske utan fara eller 
onödigt hinder för andra trafikanter. En förare som 
uppmärksammar att någon annan förare avser att 
köra in i det körfält han eller hon färdas i skall 
anpassa hastigheten så att inkörning underlättas.

Trf 3 kap. 64 §
När en förare avser att starta från en vägkant 
eller att vända, svänga, byta körfält eller ändra 
fordonets placering i sidled på något annat inte 
oväsentligt sätt skall föraren ge tecken med 
körriktningsvisare för att visa sin avsikt.
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Tema: cirkulationsplatser, 
exempel och erfarenheter från några kommuner
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Den första cirkulationsplatsen eller något som har 
samma funktion återfinns i en detaljplan från 1877.

År 1985 påbörjades ett forskningsprojekt om 
metodutveckling av hur man kan ta fram 
trafiksäkerhetsåtgärder från olika parametrar och 
källor. Detta resulterade i ett försök med 
21 st cirkulationsplatser år 1991.

Resultatet av försöket föll mycket väl ut. 
Växjö har blivit rundare och har idag 35 st 
cirkulationsplatser och fler planeras. De flesta 
cirkulationsplatserna har en rondellradie på 
10-12 m. Den mest belastade cirkulationsplatsen 
i Växjö har en inkommande trafikmängd på ca 
22 000 f/d. När det gäller trafikolyckor följer vi 
upp antalet polisrapporterade cykelolyckor med 
personskada som inträffat i cirkulationsplatserna. 
De senaste åren har det totalt inträffat 3-7 
cykelolyckor per år i cirkulationsplatserna.

När det gäller utsmyckning i cirkulationsplatserna 
har vi mestadels gröna rondeller. Inga stora 
fasta föremål får förekomma i tillfarternas 
körriktningar. Det skall också vara genomsikt över 
rondellen.

För att minska bilarnas hastigheter i cirkulation 
har försök gjorts med en svag förhöjd cykelbana 
ändra fram till cirkulationsplatsens väjningslinje. 
Detta gav ett bra resultat med sänkt hastighet som 
följd.

Samtliga cirkulationsplatser har fått namn 
som skyltas i alla tillfarter. Vi rekommenderar 
teckenvisning alltid ut ur cirkulationsplatsen 
men även tecken via vänstersväng. Detta ökar 
framkomligheten.

För att öka samspelet i trafiken bedriver vi sedan 
ett antal år en kampanj 
”Ögonkontakt i trafiken”.

SE MER I BILAGA  5

Cirkulationsplatserna i Växjö
 – vad hände sedan?
Ulf Agermark, Växjö kommun
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I Malmö byggs allt fler cirkulationsplatser. Syftet 
är att sänka hastigheten på våra huvudgator och 
därmed öka säkerheten.

1930-1980 byggdes endast 1-2 per 10 år, under 
1990-talet byggdes 16 på 10 år och under 2000-talet 
har det byggts 30 st dvs. ca 5 per år. Ytterligare 
ett 20-tal korsningar planeras att byggas om till 
cirkulationsplatser. Malmö har idag totalt drygt 50 
cirkulationsplatser på huvudgatunätet, exklusive 
de som ligger på motorvägarna.  

Den första stora, signalreglerade korsning 
som byggdes om till cirkulationsplats var 
Jägersrovägen-Agnesfridsvägen. Den ligger i 
östra Malmö i ett område med mycket handel. 
Korsningen hade 30 000 inkommande f/d och var 
mycket olycksbelastad. År 2000 byggdes den om 
till en cirkulationsplats med två körfält. Resultatet 
blev bättre framkomlighet, jämnare flyt i trafiken, 
lägre hastighet och färre olyckor. Tyvärr inträffade 
en allvarlig olycka i början av september 2006. En 
15-årig cyklist blev påkörd på övergångsstället och 
dog. Hade korsningen varit byggd på det sätt som 
vi gör idag så hade sannolikt inte olyckan inträffat. 
Cirkulationsplatser med två körfält är ingen säker 
lösning för oskyddade trafikanter och framförallt 
inte för människor med funktionshinder.

År 2002 byggdes nästa signalreglerade korsning 
om till cirkulationsplats, Lorensborgsgatan-
Stadiongatan. Lorensborgsgatan är en infartsled 
som successivt får ökad trafik. Det är den 
första avfarten efter Öresundsbron och i norr 
ligger Västra Hamnen, ett snabbt växande 
utbyggnadsområde med bostäder, verksamheter 
och handel. Antalet inkommande f/d är idag ca 
20 000 vilket förväntas öka till 34 000 år 2010.

Cirkulationsplatsen har två körfält i den ene 
riktningen och ett körfält i den andra. Närheten till 
skola, butiker och bostäder gjorde det extra viktigt 
att säkra korsningen för oskyddade trafikanter, inte 
minst funktionshindrade. Den lösning som valdes 
var upphöjda gång- och cykelöverfarter i varje 
anslutning. Bilisterna möter en relativt flack ramp 
före varje GC-överfart men har ingen ramp efter 

överfarten. Utöver taktila plattor togs det fram 
en särskild Malmö-pollare som ska underlätta för 
synskadade. Utformningen av korsningen gjordes i 
nära samarbete med funktionshindrade, synskadad 
och rullstolsbunden. Även efter ombyggnaden 
testades korsningen och vissa justeringar gjordes.

Effekten blev att hastigheten sjönk kraftigt. För 
fria fordon sjönk 85-percentilen från 65 till 33 km/
h. Före ombyggnaden uppmättes under två dagar 
18 konflikter varav 8 allvarliga. Efter ombyggnaden 
sjönk motsvarande siffror till 8 respektive 2. 
Bilarnas väjningsbeteende ökade från 52 % för alla 
oskyddade trafikanter (högersvängande bilar) före 
ombyggnaden till 91 % för fotgängare och 68 % för 
cyklister efter ombyggnaden. 

Efter detta har fler korsningar byggts om på samma 
sätt med lyckat resultat, liksom flera nybyggda 
cirkulationsplatser i exploateringsområden.

En av Malmö vackraste cirkulationsplatser, 
byggd 1963, ligger mellan Pildammsparken och 
universitetssjukhuset MAS. Korsningen har två 
körfält i cirkulationen och hade flest cykelolyckor 
i Malmö. 20 cykelolyckor hade inträffat på fem 
år och antalet inkommande f/d var 32 000. År 
2004 höjdes gång- och cykelöverfarterna i alla 
tillfarterna med ramp före överfarten men 
inte efter. Därefter har det endast inträffat 3 
cykelolyckor vara två singel och en med mycket 
lindrig skada.

I början var principen att använda den här typen av 
utformning i cirkulationsplatser med två körfält. 
Redan 2005 frångick vi den principen och byggde 
en cirkulationsplats med ett körfält och med 
upphöjda GC-överfarter. Korsningen ligger i ännu 
en snabbt växande stadsdel i sydvästra Malmö, 
Bunkeflostrand. Det är en trevägskorsning med 
endast 10 000 inkommande f/d men hastigheterna 
på den genomgående Klagshamnsvägen var för 
höga och köerna på den anslutande Gottorpsvägen 
för långa. Korsningen ligger intill områdets skola 
och centrum. Klagomålen från boende i området 
var många. Efter ombyggnaden har hastigheterna 
sjunkit kraftigt och köerna minskat, liksom 

Malmös cirkulationsplatser
Inger Blomqvist, Gatukontoret Malmö



16 17

klagomålen. I samband med utbyggnaden av 
nya bostadsområden i Bunkeflostrand kommer 
ytterligare fyra, enfältiga cirkulationsplatser att 
byggas, alla med upphöjda GC-överfarter.

Samtidigt som vi vill bygga cirkulationsplatser och 
genom dämpad hastighet höja trafiksäkerheten så 
vill vi ha god framkomlighet för kollektivtrafiken, 
även i rusningstid. I Västra Hamnen provar Malmö 
nu en cirkulationsplats kombinerad med signal för 
att höja framkomligheten för stadsbusstrafiken. 
När bussen kör ut från hållplatsen i riktning 
mot korsningen får fordon från vänster i 
cirkulationsplatsen gul blink och därefter rött 
för att bussen inte ska behöva väja vid infart i 
cirkulationen. När bussen kör in i korsningen 
släcks signalen. Bilister i Malmö är inte vana vid 
den här lösningen och blir lite undrande eller kör 
mot rött. Därför kommer informationsskyltningen 
att förstärkas. Detta är ett försök som kommer att 
utvärderas.

Just nu projekteras en cirkulationsplats i 
en av Malmös mest trafikerade korsningar, 
infarten norrifrån, korsningen Hornsgatan-
Drottninggatan. Intill korsningen byggs inom 
kort ett upplevelsecenter med butiker, biografer, 
träningslokaler mm. Antalet inkommande f/d 
år 2010 är beräknat till drygt 41 000. VISSIM-
simuleringar har varit en värdefull hjälp och 
gett att en ombyggnad till cirkulationsplats är 
nödvändig för att klara kapaciteten. Här prioriteras 
av kapacitetsskäl inte oskyddade trafikanter. 
Ett mindre trafikerat GC-stråk, som korsar den 
ena anslutningen, kommer endast att få sänkta 
kantstenar och refuger mellan alla körfälten. Även 
detta är en ny lösning för Malmö.

Detta var några exempel på cirkulationsplatser 
från Malmö och som det ser ut nu så kommer de 
bara att bli fler.

SE MER I BILAGA 6 



18 19

Idag har Göteborg mer än 100 cirkulationsplatser 
som är byggda under olika tider och med olika 
syfte. De första ca 25 stycken byggdes under 1950 
och -60-talen, de är stora och ofta med två körfält. 
Den styrande värderingen när de här byggdes var 
framkomlighet och dessa cirkulationsplatser har 
genom åren också visat sig vara olycksdrabbade. 

Under 1970-talet byggdes inga cirkulationsplatser 
och endast ett fåtal under 80-talet. Under 
andra halvan av 1990-talet tog byggandet av 
cirkulationsplatser fart igen, men denna gång 
med trafiksäkerhet som ledstjärna för utformning 
och placering. De senaste tio åren har ett nittiotal 
korsningar byggts om till cirkulationsplatser eller 
redan i detaljplanen designats som cirkulation. 
Oftast gäller detta i miljöer där gående och 
cyklister har behov av att korsa gatorna i 
korsningen. 

Stor omsorg läggs vid utformningen av 
cirkulationsplatsen så att den verkligen får en 
hastighetsdämpande funktion och är tydligt 
utformad för oskyddade trafikanter. Några viktiga 
hållpunkter är det förhöjda överkörningsbara 
brättet med fasat kantstöd, kantstöd i ytterkant 
av cirkulationen och vanligt mått är radier 10-
12-18 m, dvs. innerrondellen har radie 10 m och 
därpå det överkörningsbara brättet på 2 m och 
sedan 6 m körbana. Detaljerade anvisningar för 
utformning och projektering finns i Trafikkontorets 
projekterings- och utförandeanvisningar 
www.trafikkontoret.goteborg.se/tpu.

Det exempel som denna gång skall lyftas 
fram handlar dock inte så mycket om själva 
utformningen utan mer om processen till 
att det faktiskt blev en cirkulationsplats. På 
Hisingen i Göteborg finns Björlandavägen, en 
större huvudgata med ca 15000 fordon per dygn. 
Korsningen med Toleredsgatan är signalreglerad, 
det är vänstersvängfält i båda riktningarna och 
övergångsställe över alla fyra ingående gator. 
I båda riktningarna på Björlandavägen ligger 
busshållplatser ”efter korsningen”.

Diskussionen om korsningsutformningen drog 
igång efter att oroliga föräldrar hört av sig och 

varit oroliga för sina barn. Vid korsningen ligger 
en skola som många barn åker till och från med 
buss, andra går eller cyklar. På andra sidan 
Björlandavägen, en bit bort, finns ytterligare 
skollokaler, och barnen rör sig under skoldagen 
mellan de två lokaliseringarna. Detta tillsammans 
med att barnen går till och från bussen, men även 
går och cyklar mot rött ljus gjorde föräldrarna 
oroliga. Trafikkontoret fick skrivelser från 
föräldrar och från skolan där de framförde 
önskemål om en gångtunnel.

Trafikkontoret tog tillfället i akt att testa en 
dialogmetod för att gemensamt med föräldrar 
och skola hitta en bra lösning, eftersom man 
inte genast ville låsa sig vid den föreslagna 
gångtunneln. En arbetsgrupp startades med 
rektor, skolvärdinna, elevrepresentanter och 
observatör. Den senare var Ronny Svensson från 
Bergslagsgruppen i Norberg, och som också är den 
som skissat modellen. 

En demokratisk process startade där önskemål 
listades och olika förslag på lösningar 
diskuterades. Idéer stöttes och blöttes, studiebesök 
gjordes på olika ställen i Göteborg där lösningar 
som kunde vara tillämpliga på Björlandavägen 
redan fanns byggda. Under arbetets gång fick även 
barnen en direkt fråga om de skulle använda en 
gångtunnel och inte springa över gatan? Till svar 
kom ett alldeles ärligt, nej det skulle dom inte! 
Ett svar som i stort bekräftade Trafikkontorets 
farhågor med föräldrarnas förslag!

Efter en bra dialog och samarbete och inte minst 
tillämpad undervisning i samhällskunskap, 
landade lösningen slutligen i en cirkulationsplats. 
En för Göteborg ganska typisk cirkulationsplats 
med ett körfält in/ut i vardera riktningen och 
samlade förhöjda gång- och cykelpassager. 
Busshållplatserna lades på samma sida av 
korsningen, i anslutning till skolan och med staket 
i en lång mittrefug mellan hållplatserna. 
Kontentan blev en lösning som ALLA parter blev 
helt nöjda med!

SE MER I BILAGA 7

Cirkulationsplatser exempel Göteborg
Suzanne Andersson, Trafikkontoret Göteborg



18 19

ÖVERGÅNGSSTÄLLEN OCH SIGNALREGLERING 
VID RONDELLER
Övergångsställen i anslutning till rondeller 
kräver ofta signalreglering och då framförallt 
vid tvåfältiga cirkulationer. Reglerna har ändrats 
så att den tidigare gula blinken för fordon 
har ersatts med släckt signal. Enligt reglerna 
”vilar” anläggningen med släckta signaler. När 
en fotgängare anmält sig via tryckknappslådan 
förlänger biltrafiken släckt signal. När 
förlängningstiden mätts ut får fotgängaren ”röd 
gubbe”, efter 5-6 sek. blir gångsignalen grön.

Bakgrunden till ändringen släckt signal är 
den trafiklagstiftning som utgörs av de FN- 
konventioner som upprättades 1968 i Wien. Sverige 
ratificerade konventionerna samt Europatilläggen 
1985 samt fick 15 år på sig att anpassa reglerna 
efter dessa dokument.
Detta innebar bl. a. att gul blink inte fick 
användas som driftform vid normal styrning av 
trafiksignaler. Därför har gul blink mot rondeller 
ersatts med släckta signaler.

Trafikkontoret får ständiga påtryckningar i form 
av telefonsamtal brev och mail från allmänheten, 
där trafikanterna klagar och ifrågasätter 
signalernas funktion samt påtalar inträffade 
konflikter och olyckstillbud. 

• Rondellerna toppar den registrerade olyckssta
 tistiken på Stockholms huvudvägnät
• Många olyckor sker mellan bilar på väg ut ur 
 cirkulationen och signalreglerade korsande 
 gående och cyklister.

• Även ej signalreglerade övergångsställen 
 är drabbade.
• Speciellt farliga är rondeller med två körfält 
 i cirkulationen.
• Många svåra olyckor har registrerats

KONFLIKTSTUDIE VANADISPLAN 
En konfliktstudie genomfördes 2003 för att ge 
besked om hur ett övergångsställe med ”släckt” 
signalanläggning uppfattas av trafikanter 
samt för att klargöra i vilken omfattning 
trafiksäkerhetsproblem föreligger med sådana 
lösningar. Det aktuella signalreglerade 
övergångsstället är beläget i Stockholms innerstad 
i anslutning till rondellen på Vanadisplan 
(läge o utformning framgår av bild 3 o 4). I 
samband med konfliktstudien genomfördes även ett 
antal intervjuer av trafikanterna. 

Studien utfördes i två etapper under maj 
respektive november månad år 2003. Förestudien 
utfördes enligt reglerna med släckta signaler 
för både bilister och korsande fotgängare och 
cyklister. Vid röd och släckt gångsignal tänds 
fingersymbol (uppmaning - tryck på knappen). 
Efterstudien utfördes med en ”olaglig” reglering 
där gångsignalerna är röda samtidigt som signalen 
för biltrafiken är släckt.

RESULTAT 
Förestudien pågick under 18 timmar och 44 
allvarliga konflikter registrerades. Av dessa 
inträffade 39 mellan fotgängare och bil, medan 
5 stycken noterades mellan cyklist och bilist. 22 
allvarliga konflikter registrerades med bilar på väg 
ut ur rondellen. (bild 5)

Efterstudien pågick under 18 timmar och 43 
allvarliga konflikter registrerades. 26 allvarliga 
konflikter inträffade mellan fotgängare/cyklist och 
bil på väg ut ur rondellen. Av dessa var 2 mellan 
cykel och bil. Undersökningen genomfördes i 
november, med betydligt färre cyklister än under 
sommarhalvåret. (bild 6)

INTERVJUERNA 
• De flesta var positiva till att det fanns en signal. 

Olycksdrabbade rondeller samt kapacitetsproblem i rondeller 
Jan Björck, Trafikkontoret Stockholms stad
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 Trygghetskänslan för barnfamiljer och äldre 
 gjorde att man föredrog en signal framför ett 
 obevakat övergångsställe.
• Av 55 tillfrågade personer var endast två 
 medvetna om reglerna vid släckt signal
• Bland samtliga trafikanter ansågs det att bilarna 
 hade företräde vid släckt signal (dvs. när det inte 
 visades rött ljus för dem).
• Nästan alla tyckte att signalen var förvirrande. 
 Den var släckt. Bilisterna fick aldrig grönt, var 
 signalen trasig? Vid efterstudien trodde många 
 att nu var signalen lagad.
• Mest irriterande var vid förstudien när ingenting 
 hände när man tryckte på knappen och man efter 
 ett tag “straffades” med röd gubbe.
• Signalbilden enligt efterstudien med vilande 
 “röd gubbe” ansågs klart bättre än släckt signal 
 kombinerad med fingersymbol. Detta bekräfta
 des av trafikanternas beteenden.

SAMMANFATTNING 
• Totalt registrerades 87 allvarliga konflikter un
 der bägge studierna. De allvarligaste 
 konflikterna var mellan bilar på väg ut
 ur cirkulationen 
 och korsande gående/cyklister.
• Av dessa registrerades totalt 9st som körde mot 
 rött ljus (ofta rejäla rödkörningar) 
• Ingen principiell skillnad mellan studierna 
 beträffande antalet olyckstillbud, men att visa 
 “röd gubbe” istället för släckt signal är att 
 föredra om hänsyn tas till trafikanternas 
 synpunkter och faktiska beteende. 
• Trafikfälla att gå mot släckt gångsignal, efter
 som bilisterna tenderar att uppfatta att släckt 
 signal är nästan samma som grön signal.

KAPACITETSPROBLEM MED RONDELLER
I Stockholm finns kapacitetsproblem vid en hel 
del rondeller och på flera ställen har åtgärder 
vidtagits. Kapacitetsproblemen uppträder speciellt 
vid stora trafikbelastningar, snedbelastade 
cirkulationsplatser samt företrädesvis vid 
”små” rondeller i sällskap med signalreglerade 
övergångsställen.

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER:
• Sveaplan, där vi hade stora kapacitetsproblem
 för vissa trafikströmmar, byggdes om till en 
 modifierad signalreglerad cirkulationsplats. 
 Platsen är dock fortfarande mycket hårt belas
 tad (ca.80 000 inkommande fordon/dygn) men 
 med signalerna kan en mer rättvis fördelning 
 mellan trafikströmmarna upprätthållas. (bild 7)
• Rondellen mellan Örbyleden och Lingvägen i 
 sällskap med ett signalreglerat övergångsställe 
 var en stor trafikpropp med många klagomål. 
 Efter ombyggnaden till en signalreglerad korsn
 ing har i stort sett problemen försvunnit. (bild 8)
• Vid Lindhagensplan har trafiken från 
 Lindhagensgatan stora problem med att ta sig in 
 i rondellen. Här tänker vi prova med att bara 
 signalreglera den tillfarten enligt (bild 9) 
• I samband med utbyggnaden av Norra Länken 
 så kommer även trafiksystemet på “ytan” att byg
 gas om. Vid Norrtull blir det en stor rondell med 
 3-4 körfält i cirkulationen, som då måste sig
 nalregleras. Vi en sådan viktig knutpunkt är det 
 dessutom mycket viktigt att man har möjlighet 
 att kunna styra trafiken. (bild 10)  

STYRNING – REGLERING AV TRAFIKEN
Med en rondell har man i princip frånsagt 
sig möjligheten att kraftfullt kunna styra 
trafikströmmarna. I Stockholm blir detta ofta en 
mycket viktig bevekelsegrund vid valet mellan 
rondell och signalreglering. 

• Det är ofta viktigt att kunna reglera/hålla till
 baka stora trafikströmmar till t.ex. överbelasta
 de trafiksystem. Detta används vi flera infarter 
 till Stockholms innerstad.
• Det är viktigt att kunna prioritera olika 
 trafikantkategorier såsom kollektivtrafik och 
 kanske t.ex. fotgängare
• Det är viktigt att kunna prioritera vissa trafik
 strömmar och styra trafiken till de gator där 
 man vill att den skall vara.
• Det är ofta viktigt att kunna fördela tid rättvist 
 mellan olika trafikströmmar 
 och trafikantkategorier.

SE MER I BILAGA 8
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Trafikingenjörer lämnar efter sig, flera olika 
monument till eftervärlden. I storstaden handlar 
det många gånger om storskaliga lösningar, 
motorvägar och trafikplatser. Rödljus eller 
trafiksignaler är en annan sak trafikingenjören 
ofta förknippas med. De senaste åren har det mer 
eller mindre exploderat något nytt, på många 
platser runt landet: en grön yta mitt i en korsning 
– rondellen. Med en medveten tanke kan den bli 
något mer än bara en grön yta. 

UTVECKLINGEN I LULEÅ
Sedan början av 1970-talet har utvecklingen i 
Luleå gått ifrån en korsningsutformning som 
byggde på teknik – trafiksignaler, till idag 
design – cirkulationsplatser. Accelerationen av 
trafiksignaler i början av 70-talet var kopplad 
till en kraftig utbyggnad av vägnätet som 
följd av planerna på ett stort stålverk i Luleå 
(Stålverk 80). Statliga bidrag styrde också vilka 
korsningslösningar som skulle komma i fråga. På 
den tiden var den vanligaste lösningen för att öka 
säkerheten och framkomligheten i en korsning att 
sätta upp trafiksignaler. 

Under de senaste åren har cirkulationsplatsen som 
en många gånger bättre lösning kommit mycket 
starkt.  2005 byggdes 10 cirkulationsplatser i 
Luleå och i år är det sex. Flaggskeppet blir den 
cirkulationsplats med gatuombyggnader för 25 

miljoner kronor som nu slutförs kring 
Luleås nya kulturhus.

I dagsläget finns det 34 stycken cirkulationsplatser 
inom kommunen, varav tre finns på privat 
område. Antalet korsningar med trafiksignaler 
är 29, vilket innebar att vi har fått ett trendbrott 
genom att cirkulationsplatserna har blivit fler än 
trafiksignalerna. I storlek är rondellytan från 4 
till 45 meters radie. Nu räcker det inte med detta, 
i planerna för de närmaste åren finns ytterligare 
sju cirkulationsplatser som kan bli många fler. 
Många korsningar har en sådan yta att det med 
låga kostnader går att bygga en cirkulationsplats 
istället. Bland dessa finns en handfull korsningar 
med trafiksignaler som skulle kunna ersättas av 
cirkulationsplatser. 

BEHOV GER DESIGN
Grunden för cirkulationsplatsen är att de fordon 
som den dimensioneras för ska kunna komma fram. 
Valet man måste göra är om alla ska ha samma 
förutsättningar. Ska de mycket få långtradare som 
passerar ha samma krav som de mångdubbelt fler 
personbilarna? Lägger man på de olika fordonens 
körspår för en planerad cirkulationsplats ser man 
direkt att fordonen har olika behov av ytor. Man 
kan tala om cirkulationsplatsens eller snarare 
rondellens fyra ytor. 

Exemplet som jag tar upp är en cirkulationsplats 
som är byggd på en huvudgata vid en anslutning 
till ett stadsdelscentrum i bostadsområdet 
Gammelstad. Det naturliga är att personbilens krav 
omsätts i asfalt (yta 1). I exemplet är den 4 m bred. 
Lastbilens eller bussens behov är en yta (yta 2) som 
kan ligga i samma nivå som asfalten, men måste 
det vara asfalt? Väjer man asfalt ger man samtidigt 
en signal till personbilarna att köra där. Resultatet 
blir att personbilar kan passera cirkulationsplatsen 
med högre hastighet. Istället borde denna yta vara 
av någon annat material, exempelvis storgatsten 
(2,6 m i exemplet). Långtradarens behov blir en 
yta (yta 3) som bör vara upphöjd yta och med 
storgatsten, 2,7 m i exemplet. Kvar i mitten finns 
en rondell med 6 meters radie (yta 4). I många 
cirkulationsplatser hittar man tre av de fyra 

Rondellen – trafikingenjörens nya monument
Rune Karlberg, Tekniska förvaltningen Luleå
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ytorna. Av kostnadsskäl ersätts ofta den stensatta 
ytan (yta 2) mellan asfalten och den upphöjda 
delen av asfalt. I den verkliga rondellen förstod 
bilisten vilken yta som han skulle köra runt. Helt 
perfekt hade cirkulationsplatsen blivit om även 
den upphöjda GC-vägen till vänster hade varit 
avgränsad från körbanans asfaltyta med något 
annat material.

BLOMLÅDERONDELLER
I Luleå har vi utvecklat enkla och många gånger 
effektiva farthinder genom att låta människor 
sätta ut blomlådor på sin bostadsgata. Blomlådor 
skulle också kunna användas som rondeller – 
”Blomlåderondeller”. I praktiken kan detta fungera 
som följande. Ta en typisk fyrvägskorsning i ett 
äldre bostadsområde. Vill man påverka hastigheten 
eller öka säkerheten kan korsningen regleras 
med flervägsväjning eller flervägsstopp. Ännu 
bättre skulle det vara om kunde vara en rondell i 
korsningen. Ytan som finns är ofta så stor att man 
utan vidare kan sätta en blomlåda som en rondell 
mitt i korsningen. Blomlådan tvingar bilen till en 
sidoförskjutning, bryter gatans rakhet och blir 
samtidigt ett vackert inslag under sommaren. 
Frågan som kan uppstå är om två fordon skulle 
krocka. Vad gäller?

I förslaget till ny vägmärkesförordning finns det 
med ett nytt vägmärke som kan användas för 
cirkulationsplatser. Märke X9 Cirkulationstrafik 
– ”Anordning anger mittpunkt i en rondell runt 
vilken fordon skall föras.” Detta märke kan 
placeras runt blomlådan för att tydliggöra vad 
väghållaren och säkert det flesta bilister också 
uppfattar - att man ska köra runt blomlådan. 
Problemet uppstår när det kommer ett fordon som 
inte kan köra runt blomlådan, exempelvis en sopbil 
eller en personbil med släpvagn. Då är chansen 
liten att lastbilen kan svänga vänster och följa 
anvisningen från vägmärket utan att korsningen 
byggs om. 

Skulle man kunna tänka sig att fordon längre 
än en personbil fick svänga vänster och ”köra 
i fel riktning”?  Detta kunde vara rimligt i ett 
bostadsområde, med lite trafik och där detta 

förekommer ytterst sällan. Lagtexten kunde 
kompletteras med ett stycke som klargjorde detta. 
”Fordon eller fordonståg längre än 5 meter får 
dock föras i motsatt riktning vid vänstersväng om 
detta kan ske utan fara för mötande trafik.”  På 
detta sätt skulle det vara acceptabelt att fordon 
längre än en personbil får köra i fel riktning om 
detta kan ske utan fara för mötande trafik. På 
detta enkla sätt skulle blomlådor kunna fungera 
som trafiksäkerhetshöjande rondeller i många 
bostadsområden runt landet.

TRAFIKINGENJÖRENS NYA MONUMENT
Ifjol skulle vi utsmycka fyra cirkulationsplatser vid 
ett köpcentrum där vi ville göra något nytt. Våra 
andra rondeller i Luleå har en grönyta, som kostar 
i underhåll varje år. Vi satte upp tre önskemål med 
utsmyckningen. 

1. Det skulle finnas ett tema, så att man kände 
 igen sig. 
2. De skulle vara synliga även om det låg en meter 
 snö i rondellen 
3. De skulle vara lätta att underhålla 
 – låga kostnader. 

Idén från en av fastighetsägarna blev att utgå från 
havet, och vi enades om ett tema kring vatten. 
Av hamnförvaltningen fick vi en gammal fyr som 
rustades upp och sattes i den största rondellen. I 
tre andra av ungefär samma storlek placerades en 
båk. Detta är ett gammalt sjömärke som utmärker 
en kobbe. Båken är 7 meter hög och 6 meter i basen. 
Belysningen finns invändigt i benen för att ge en 
indirekt belysning och inte vara bländande. Höjden 
under båken är 2 meter, så det finns ingen risk 
att den skymmer sikten. Eftersom rondellen har 
10 meters radie syns båkarna på långt håll. De 
tre stora båkarna fick olika färger så att de skiljs 
åt. Eftersom rondellen ska symbolisera en kobbe, 
är den helt stensatt och blir mer eller mindre 
underhållsfri. De tre båkarna i trä med invändig 
belysning kostade 400 000 kronor. Prickar fick bli 
symboler i en mindre rondell och områdets minsta 
rondell fick en liten båk. 

SE MER I BILAGA 9
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Borlänge har idag ca 30 st cirkulationsplatser 
inom kommunen. Man kan se en tydlig tendens 
till att storleken minskat med tiden. Har detta 
påverkat hastighet och antal trafikolyckor? 
Vi har tittat på rondellstorlek, trafikflöden, 
hastigheter samt trafikolycksstatistik från 
Vägverkets olycksprogram STRADA på utvalda 
cirkulationsplatser.  Nedan visas sammanställning 
av data i tabell.

Cirkulationsplatser i Borlänge – Har storleken betydelse?
Anders Eklund, Borlänge Energi

Cirkulationsplats
Rondell-
radie

Ink f/d Medelhast
85-
perc

Snabbaste
Oly 
SP

Oly 
LP

Andel 
tung 
trafik

Oly/
10000 
ink

In/ut In/ut In/ut

Grådarondellen Oval 68/84 38900 21/51 36/59 61-90/90 - 12 9 % 3,08

Mellstarondellen 30 19000 36/48 46/58 72/86 - 6 11 % 3,15

Backarondellen 25 41700 31/49 39/59 67/94 - 7 11 % 1,68

Åkrerondellen 20 33700 31/45 39/53 89/81-90 2 2 8 % 1,19

Tjärnarondellen 18 21400 34/47 42/55 70/93 - 0 10 % 0

Jaxrondellen 17 7000 33/34 40/45 65/61-70 - 0 9 % 0

Stadshusrondellen 12,5 13000 28/44 34/50 61-65/71-75 - 0 5 % 0

Dammgatan-Humanistg. 7(4) 8000 29/35 35/40 40-45/51-55 - 0 6 % 0

Hagavägen-Röda Vägen 6(3,5) 12200 30/37 36/44 55/58 - 5 17 % 4,1
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SAMMANFATTNING
• O-visionens krav för sidokollision (50 km/tim) 
 uppfylls för samtliga cirkulationsplatser 

• O-visionens krav för kollision personbil-
 oskyddad trafikant (30 km/tim) uppfylls inte vid 
 cirkulationsplats med övergångsställen. 
 Särskilt farligt vid utfart! 

• De första cirkulationsplatserna i en tätort 
 behöver tydliggöras – 
 är speciellt olycksdrabbade!

• Cykel i cirkulationsplatser bör beaktas extra 
 noga. Ska de framföras tillsammans med bilarna 
 eller på särskilda banor?

• Storleken verkar ha betydelse – större 
 cirkulationsplatser/fler olyckor/fler
 körfält/högre hastighet? 

• Om kapaciteten klaras kommer troligen 
 utvecklingen mot ännu mindre 
 cirkulationsplatser att fortsätta – se England!

SE MER I BILAGA 10

Exempel på cirkulationsplats, Tjärnarondellen
Radie 18 m, 21 400 ink f/d, 10 % tung trafik, 0 oly/10000 ink fordon

Medel 34 km/tim
85-perc 42 km/tim
Snabbast 70 km/tim

Medel 47 km/tim
85-perc 55 km/tim
Snabbast 93 km/tim
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En målad minicirkulation – hur väl fungerar den?
Magnus Bäckmark, Borlänge Energi

• Efterlevnaden av körning i cirkulation med 
 snömodd var bara 40 % och korsningen fung-
 erade antingen som cirkulation eller t-korsning
• Många fotgängare passerar Maskinistgatan 
 genom och runt cirkulationen i brist på tydligt 
 gångstråk mellan köpområdets olika delar

Minicirkulationsplatser med helt överkörningsbar 
rondell anses ha tillräckligt med fördelar och 
utvecklingspotential för att vidare anpassas och 
provas i trafikmiljön. Det för att ta tillvara en 
möjlighet att kostnadseffektivt och på en liten yta 
skapa en korsningspunkt som erbjuder bra flöde 
med korta väntetider, med minskade utsläpp till 
följd, och som visat sig vara bidragande till att 
förbättra trafiksäkerheten. Hela studien ”Målad 
minicirkulation – hur väl fungerar den?” återfinns 
på hemsidan 

SE MER:
www.framtidsdalen.se/FUD-arena/Gator och torg

Vid ombyggnationerna av Kupolens norra entréer 
under 2005 omvandlades en fyrvägskorsning 
till en trebent minicirkulationsplats på 
Maskinistgatan med en anslutande kvartersväg 
till Humanistgatan och Kupolens parkeringar. 
Denna minicirkulationsplats försågs med en 
överkörningsbar rondell i smågatsten som 
omgavs av en målad heldragen vit linje och pilar 
i cirkulationen. Inspirationen för denna lösning 
hämtades från Storbritannien där denna typ av 
cirkulation är vanligt förekommande. En mindre 
studie över cirkulationen visar följande resultat.

Minicirkulationen på Maskinistgatan i Borlänge 
kännetecknas av:
• Över lag låga hastigheter, 85-percentilen var 
 ca 30 km/h
• Bra samspel mellan trafikanterna
• Konflikterna var relativt få och uppstod i låga 
 hastigheter, vilket stöds av brittiska studier som 
 visar på goda trafiksäkerhetseffekter
• Flest konflikter uppstod mellan vänsters
 vängande trafikanter inne i cirkulationen och 
 trafikanter på väg in i cirkulationen
• Trafikanter genar över rondell såväl som spärr-
 linjer vilket resulterade i en allvarlig konflikt
• Trafiken flyter vid höga trafikflöden under 
 stora handelshelger
• Höga hastigheter på enskilda fordon, främst 
 kvälls- och nattetid
• Efterlevnaden av körning i cirkulation vid 
 barmark varierade mellan 76–88 %
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Varför inventerar man gestaltning i 
cirkulationsplatser? Projektet föddes egentligen
för ganska många år sedan, när byggandet av 
cirkulationsplatser tog fart igen. Vi
landskapsarkitekter hade (och har fortfarande) 
synpunkter hur det såg ut och särskilt
då platsen i mitten, rondellen. Det vi saknade var 
en bank av bildexempel, bra och
dåliga, som vi kunde använda dels för att visa just 
på bra och dåliga exempel men
också för att bättre kunna förklara varför vi tyckte 
den ena rondellen var bra och den
andra inte. Ännu så länge är bara själva 
”grundforskningen” gjord.
Inventeringsprotokoll och bilder finns och en 
sortering är gjord på ett excelark.
Drömmen är att kunna göra en mer tillgänglig 
databas där man kan söka på olika
fenomen och få inventeringen kopplad till foton, 
som Exempelbanken.
Själva inventeringen består av ett 
inventeringsprotokoll med olika fakta och
värderingar av cirkulationsplatsen finns noterade. 
Protokollet är kompletterat med
foton av cirkulationsplatsen, vanligen ett från varje 
anslutande väg. Förutom ”hårda
fakta” gjordes en bedömning av platsens 
arkitektoniska kvaliteter och samspelet med
omgivningen.
Gestaltningen av cirkulationsplatser kan delas upp 

i olika tema. Blommor finns på
många ställen, särskilt i mer centrala lägen. Många 
människor tycker det blir väldigt
fint med blommor, själv är jag mer tveksam. 
Blomsterplanteringar i rondellen ger en
association till trädgård som inte alltid motsvaras 
av omgivningen.
Om man har ett stråk av rondeller kan man arbeta 
med ett tema som kommer igen
längs stråket. I exemplet från Hudiksvall har själva 
rondellen samma enkla form,
variationen och anpassningen till platsen finns i 
hur man hanterat sidoområdena.
Träd är ett bra sätt att skapa en volym i rondellen 
och ändå låta den ha en viss
genomsiktlighet. I exemplet från Falun står tre 
skulpturala fruktträd i mitten av
rondellen. De kopplar fint till den äldre 
bebyggelsen i närheten och är vackra på olika
sätt vid alla årstider. Exemplet från Sundsvall 
visar hur en enkel geometrisk form
(gräsytan är formad som en låg vall kring en 
nedsänkt mittdel med träden tätt intill
varandra) och trädens volym formar platsen och 
ger den en tydlig identitet. När det är
mörkt lyser markbelysningar upp träddungen.
Exemplen från Rättvik visar en elegant men 
krävande gestaltning. Plana gräsytor
både i rondellen och på sidoområdena. En sådan 
här minimialistisk utformning
kräver pedantisk skötsel för att vara snygg. De 
numera borttagna tallarna i en av
rondellerna upplevde jag som det lilla extra som 
behövs när man arbetar sparsmakat.
De var den avvikelse, den kontrast som behövdes 
för att lyfta platsen.
Lutande platser kan vara svåra att hantera. Låter 
man rondellen följa lutningen
förstärks platsens lutning och man kan nästan 
känna sig lite sjösjuk. På bildexemplen
har man arbetat med stödmurar, en enkel i 
Söderhamn och terrasser i Östersund.
Murar är ett klassiskt sätt att hantera en 
höjdskillnad men är ju inte särskilt
eftergivliga. Det vi inte ser i exemplet från 
Östersund är att skiffermuren som bygger
upp terrasserna kommer igen som stödmur på ett 

Gestaltning av cirkulationsplatser i Region Mitt 
Catarina Holdar Tyréns 
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annat ställe i cirkulationsplatsen.
Hela platsen är omhändertagen och genomarbetad. 
Den svåra lutningen har lösts på
ett elegant sätt. I exemplet från Östersund kan man 
också studera hur man arbetat
med refugerna. Platsen ligger på gränsen mellan 
ytterstad och innerstad. Refugerna
är fortfarande gräsklädda, men uppstramade med 
en bred fris av smågatsten vilket
gör att de känns stadsmässiga.
Konst i rondeller är svårt. Den ska tåla att ses från 
olika håll och med olika bakgrund.
Det måste också vara en kraft i konstverket som 
kan balansera trafikmiljön.
Exemplet från Gävle är ett sådant. 
Cirkulationsplatsens omgivningar är gröna,
platsen ligger något nedsänkt i förhållande till 
omgivningen som består av skog. Att
konstverket har så pass lugna omgivningar gör sitt 
till att det fungerar. Det hade inte
varit ett lika bra exempel om det legat en 
bensinmack med flaggspel och skyltar i
varje kvadrant. I exemplet från Falun har hela 
cirkulationsplatsen blivit ett konstverk.
Åter är det en enkel och stark form, en snett 
avskuren kulle uppbyggd av grov kross,
som samlar rummet. Även sidoområdena är klädda 
med samma grova kross. Själva
snittytan är gräsklädd; en befriande kontrast till 
det hårda krosset. Platsen är inte helt
lätt att ta till sig men vinner i längden tycker jag.
Mina sista exempel är hämtade från ”landet” De 
ligger båda utanför tätorten och är
stora rondeller vilket är en förutsättning om man 
ska få ”utsnitt ur landskapet” att
fungera. I Borlänge finns det första exemplet. I en 
lågpunkt ligger ett utsnitt av det
omgivande åslandskapet. Kullen i rondellen är hög, 
man ser inte vad som händer
bakom. När man kommer från de olika vägarna 
smälter rondellen ihop med
bakgrunden. Själv vill jag gärna ana om det finns 
annan trafik i rondellen. Det räcker
med att se biltaken. I Sälen finns det andra 
exemplet. Rondellen består av en
gräsmark med några stenblock och småtallar. Den 
ser precis ut som omgivningen.

Enkelt och genialiskt, men det gäller att komma
på det.
Det är svårt att göra gestaltning av 
cirkulationsplatser rättvisa på bild. På bild undrar
man kanske vad det var som var så bra, men ser 
man den på plats känns
utformningen helt rätt.
Sammanfattningsvis vill jag säga:
Var inte rädd för det enkla, det blir oftare för 
plottrigt än för enkelt.
Och glöm inte sidoområdena, det är hela platsen vi 
jobbar med.

Tack!

SE MER I BILAGA 11
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Cirkulationsplatser har många fördelar, men det 
finns också några problem kvar att lösa. Ett av 
dem är tillgängligheten för synskadade. Trots att 
en del forskning om problematiken genomförts 
runtom i världen finns det mycket kvar att önska. 
Nästan all forskning har genomförts på enbart 
blinda eller gravt synskadade, vilka uppskattas 
utgöra ungefär 5% av gruppen synskadade, resten 
är synsvaga och orienterar på ett delvis annat sätt 
än de blinda. Utformningsdetaljer tas sällan upp 
i den existerande forskningen och frågan vad som 
gör cirkulationsplatser så annorlunda än andra 
korsningar för de synskadade besvaras inte. 

För att få en bredare bakgrund till problematiken 
håller en fokusgruppsstudie på att genomföras som 
en del av doktorandprojektet ”Cirkulationsplatser 
– synskadade och cyklister” på Lunds Tekniska 
Högskola. I studien genomförs gruppintervjuer 
med synpedagoger (som arbetar med att lära 
synskadade orientering och förflyttning utomhus), 
blinda/gravt synskadade och synsvaga. Följande 
frågeställningar var utgångspunkt för studien: 

Vad krävs för att ej signalreglerade korsningar 
ska vara användbara för synskadade? och Vad är 
speciellt med cirkulationsplatser?

Vid tiden för seminariet i Framtidsdalen, Borlänge 
2006 är studien under genomförande och endast 
gruppintervjun med synpedagoger har genomförts. 

Resultaten som presenteras här är därför inte 
slutgiltiga utan måste kompletteras med senare 
intervjuer med synskadade personer för att 
frågeställningarna skall kunna besvaras fullt ut. 

Under den första delen av intervjun nämndes 
inte att studien handlade om cirkulationsplatser 
specifikt. Detta för att se vad som kom upp 
spontant om cirkulationsplatser och för att ta reda 
på vad som fungerar bra/dåligt även vid andra 
korsningar då detta skulle kunna vara tillämpbart 
även vid cirkulationsplatser. De intervjuade 
synpedagogerna ansåg att användbara korsningar:
• Har stationära orienteringsmärken för lokaliser
 ing av övergångsstället.

• Inte har någon risk för att den synskadade mis
 sar var trottoaren slutar och därmed råkar gå ut 
 i gatan utan att vara medveten om det. 
• Har en kantsten som är vinkelrät 
 mot övergångsstället
• Har en upphöjning, kant eller liknande på refu
 gen för att hitta den och inte råka gå över hela 
 vägen utan att vara medveten om det. 

De intervjuade pratade mycket om hur de 
synskadade ska hitta fram till övergångsstället 
och kunna gå rakt över medan interaktionen med 
trafiken i stort sett inte nämndes alls. Tillslut 
frågade jag om trafiken och det visade sig att 
de synskadade är väldigt utlämnade till sin 
egen förmåga att höra bilar, cyklister etc. En av 
synpedagogerna sa ”jag är sämre på det med att 
höra bilar och så, så det kan inte jag lära ut.” 
De sa också att förmågan eller ”modet” varierar 
väldigt mycket, ”en del är ganska tuffa och sätter 
fram käppen och litar på sitt eget omdöme medan 
andra är väldigt, väldigt försiktiga och vill ha det 
absolut tyst.” För de som vill ha det absolut tyst 
är flödet av motorfordon avgörande. Vad gäller 
interaktionen med trafiken är det dock extra 
viktigt att komplettera med information från 
fokusgrupperna med blinda/gravt synskadade och 
synsvaga personer.

De allmänna kommentarer som kom upp angående 
cirkulationsplatser innan jag nämnt att studien är 

Tillgänglighet för synskadade i cirkulationsplatser
Lisa Jonsson, Lunds Tekniska Högskola
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speciellt inriktad på dem var bland annat att man 
är synlig och bilarna kommer i låg hastighet vid 
cirkulationsplatser vilket gör att det inte känns så 
farligt om man råkar gå ut vid fel tillfälle. Någon 
annan nämnde att cirkulationsplatserna är bra för 
då kommer ju bilarna bara från ett håll hela tiden 
och ytterligare någon att det kan vara svårt för 
man vet inte om bilen vill svänga in på min avfart 
eller fortsätta till nästa. 
 
När jag sedan frågade speciellt om deras 
erfarenheter av cirkulationsplatser var det någon 
som sa att de varit oroliga i början men tycker att 
det inte blivit något problem. Ytterligare någon 
tyckte att cirkulationsplatserna inte har ställt 
till det för de synskadade, men det kom också 
några negativa kommentarer. De handlade om att 
cyklisterna kör snabbare i cirkulationsplatser och 
om att det är svårt att höra om bilarna ska köra ut 
på den avfart man står eller fortsätta runt. 

Det mest anmärkningsvärda från gruppintervjun 
med synpedagoger tycker jag är just att vissa 
inte anser att cirkulationsplatser är något 
problem för de synskadade. Innebär det att det 
finns cirkulationsplatser med vissa egenskaper 
som gör att de fungerar bra? Vilka är i så fall de 
egenskaperna? Detaljutformningen verkar vara 
väldigt viktig, dels för att hitta övergångsstället 
och kunna gå rakt över men också för att 
hastigheterna ska hållas låga. Dessutom verkar 
flödet av motorfordon avgörande för vissa 
synskadade. Detta måste givetvis undersökas 
vidare.

Nästa steg i studien är att genomföra liknande 
intervjuer med synskadade personer för att få en 
komplett karta över problem vid cirkulationsplatser 
och vad som krävs för att en korsning ska vara 
användbar för hela gruppen synskadade. När 
det är gjort bör resultaten kvantifieras för att ta 
reda på vilka egenskaper hos cirkulationsplatsen 
som är viktigast för att den ska bli användbar för 
majoriteten av de synskadade. 

I samband med det bör också hänsyn tas till 
målkonflikter. Det som kommer fram i intervjuer 

handlar oftast om trygghet och i viss mån om 
framkomlighet; för att få en komplett bild är det 
viktigt att också ta med den objektiva säkerheten 
vilken ibland kan vara i konflikt med tryggheten. 
Dessutom är det troligt att vissa lösningar för 
synskadade står i konflikt med vad som är bra för 
övriga grupper, tex. rullstolsburna. Detta måste tas 
i beaktande då hypoteser om lösningar ställs upp. 
Slutligen bör dessa lösningar implementeras och 
testas i någon kommun.  

SE MER I BILAGA 12
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Efter fyrtio år på Vägverket är Erdem Imre sedan 
en tid tillbaka pensionär. På årets seminarium 
deltar han för att visa det dataprogram han 
utvecklat och som syftar till att underlätta arbetet 
med projektering av cirkulationsplatser. Vid 
demonstrationen påpekar Erdem att programvaran 
ännu inte ska ses som en färdigutvecklad produkt 
utan mer som en prototyp. 

På seminariet demonstrerar Erdem på storbild hur 
programmet kan användas som en första skiss i 
den inledande projekteringsfasen mot en färdig 
cirkulationsplats. Programmet innehåller vid 
demonstrationstillfället en grundprogrammering 
med fyra olika typer av cirkulationsplatser. 
Möjlighet finns att lägga in olika körspår beroende 
på fordonstyp och programmet analyserar 
även hastighet. Cirkulationsplatsen kan läggas 
med aktuell karta som bakgrund. Utöver 
grundprogrammering ska även finnas utrymme 
för respektive användare att själv påverka vidare 
programmering/utformning av programmet. 

Efter genomgången fanns sedan tillfälle för övriga 
seminariedeltagare att själv prova på programmet. 

Ett datorprogram för projektering av cirkulationsplatser
Erdem Imre, Imre-Konsult Falun
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Tema: gårdsgator, 
exempel och erfarenheter från några kommuner
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UPPRUSTNING I SAMVERKAN, EXEMPEL
Under 1990-talet gick det dåligt för 
fastighetsägarbranschen som hade svårt att hyra ut 
i vissa delar av city, fastighetspriserna var låga och 
gatorna var nerslitna. Fastighetsägarna insåg att 
något måste göras på dessa gator och var villiga att 
vara med att finansiera en upprustning eftersom 
kommunen hade väldigt lite eller inga pengar till 
sådana åtgärder. Fastighetsägarna såg en vinst i 
att ”flytta” gatan, göra den attraktivare. 

Eftersom de flesta av gatorna som blivit ombyggda 
i samverkan blivit utformade (delvis) och reglerade 
som gårdsgator, så kom det sig att gårdsgata blev 
synonymt med upprustning i samverkan. Sedan 
1994 har en del av gator och torg i innerstaden i 
Göteborg byggts om i samverkan mellan kommunen 
och berörda fastighetsägare. Utgångspunkten har 
varit fördelningen 50/50 på en normal gata och 
något annorlunda när det gällt torg och platser. 

Stadsbyggnadskontoret tog 1997 fram en Cityplan 
som bl.a. visade vilken typ av gator vi skulle ha i 
city. Vilka ska vara gågator, gårdsgator eller ha en 
annan reglering. Dessa gator i city är/var smala (7-
8m) och enkelriktade och hade en trafikmängd på 
som mest ca 1000 f/d. 

Hittills har ca ett tiotal gator och torg byggts 
om genom samverkan, de flesta av dessa i City. 
Vi har även i efterhand reglerat vissa gator som 
gårdsgator (fast inte byggt om dem) för att de i 

praktiken fungerat och varit utformade som övriga 
gårdsgator. Tanken är att fortsätta utbyggnaden 
i Trafikplanen. Takten avgörs av tilldelade medel 
och fastighetsägarnas intresse.

UPPFÖLJNING AV GÅRDSGATOR I GÖTEBORG
Vallgatan var vår första ”medvetna” gårdsgata som 
byggdes 1994. Vi har också gjort två uppföljande 
studier på Vallgatan, en efter ett år och en efter 8 
år. Syftet var att utvärdera trafiksituationen och 
bedöma allmänhetens inställning till gårdsgator. 
I den senaste, som beskrivs nedan, har vi mätt 
hastigheter (73 st) och intervjuat fotgängare (50 st) 
samt gjort observationer på plats. Ca 1000 f/d

• Medelhastigheten för personbilar och cyklister 
 låg på 10-15 km/h och leveransfordon något 
 högre. Medelhastigheten för samtliga fordon låg 
 på 13,6 km/h (19,3 km/h 1995).
  
• Via observationer konstaterades att bilister kör 
 enkelriktat, fastän det är tillåtet att köra i båda 
 riktningarna. Cyklister kör dubbelriktat eller 
 leder cykeln. Flest leveranser sker på vardags-
 förmiddagar samt att fotgängare dominerar 
 gatan på lördagar.

• Vi frågade fotgängare om de visste att de befann 
 sig på en gårdsgata, vilka regler som gäller, hur 
 de upplever hastigheten och framkomligheten. 
 Överlag var de flesta positiva till gårdsgator men 
 hade dålig kunskap om vad som gäller.

Det har även gjorts en analys av Drottninggatan, 
vår nästa/pågående ombyggnation, om vad 
effekterna kan tänkas bli när gatan byggs om till 
gårdsgata. Även här var de flesta positiva.

VARFÖR GÅRDSGATA? ÄR DET ETT RELEVANT 
BEGREPP? GÅNGFARTSOMRÅDE!
Trafikförordningen 10 kap 8 § säger följande:

”En väg får förklaras som gårdsgata endast om 
den är avsedd för gående och inrättad så att 
fordon inte kan framföras i högre hastighet 
än gångfart”. 

Gårdsgator i Göteborg eller 
“Hur man flyttar sin fastighet från bakgatan till finrummet”
Beata Löfmarck, Trafikkontoret Göteborg



32 33

Ett problem är att åstadkomma gångfart samtidigt 
som man ska komma överens med arkitekterna på 
Stadsbyggnadskontoret som vill ha ”rena” gator i 
city. Vi funderade mycket på hur vi skulle utforma 
gatan utan att stadskaraktären blev lidande.
 
Hur gör andra? Vi frågade knappt 100 kommuner 
med fler än 25 000 invånare angående deras 
användning av gårdsgator och gågator. Vi fick en 
svarsfrekvens på 60 %, varav de flesta inte använde 
regleringen gårdsgata, endast 22 kommuner hade 
en eller flera gårdsgator. 

Av undersökning kom vi fram till att det inte 
var bara Göteborg som hade problem med 
utformningskravet. Vi konstaterade vidare 
att gårdsgator kanske hör bättre hemma i 
bostadsområden, så som Woonerf-gatan var 
tänkt från början på 1970-talet i Holland, som 
hade brist på friytor och därför skapade gator i 
bostadsområdena att vistas på.

Vi behöver en reglering som tar hänsyn 
till centrummiljön. Då kommer den nya 
regleringsformen gångfartsområde att passa 
bättre:

Gångfartsområde 8§:

 ”En väg eller ett område får förklaras som 
gångfartsområde endast om det är utformat så 
att det framgår att gående nyttjar hela ytan och 
att det inte är lämpligt att föra fordon med högre 
hastighet än gångfart.”

SE MER I BILAGA 13
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Det finns ett 20-tal gårdsgator i olika miljöer i 
Malmö. Jag har valt att presentera dem i olika 
kategorier, en skolväg, en gata med staden vid 
havet (Bo01), en shoppinggata, en paradgata samt 
en villagata.

Gårdsgata är i princip en gata med gemensam 
yta för alla trafikanter och där man genom olika 
åtgärder; planteringar, träd, soffor och liknande 
tvingar fordonen att färdas långsamt.

SKOLVÄGEN
Trafiksanering av bostadsområdet Gamla väster 
skedde i början av 1980-talet då de flesta gatorna 
byggdes om till woonerfgator. Huvudtanken med 
trafiksystemet var, att varje enhet skulle bära 
sin trafik samt att genomfartstrafik med bil 
genom Gamla staden skulle hindras. ”Härigenom 
erhålles en lugnare och säkrare miljö utanför 
Västra skolan samtidigt som korsningen 
Hospitals- Ostindiefararegatan blir säkrare till 
följd av lägre hastighet och bättre sikt mellan 
trafikströmmarna”.

Det är svårt att möblera gatorna eftersom de är 
så trånga. Trots det är 85-percentilen 31 km/h. 
Föräldrarna vågar inte släppa ut barnen utan att 
oroa sig.

STADEN VID HAVET

Den europeiska bostadsmässan arrangerades i 
västra delen av Västra hamnen år 2001. De två 
delområdena förenas av en allmän plats (torg, 
piazza, gata) som ligger i det kanal- och gatustråk 
som kommer att bilda en öst-västlig axel i Västra 

hamnen. Stadsdelens centrum ligger vid denna 
allmänna plats runt vilken det är möjligt att 
förutom bostäder etablera arbetsplatser, service, 
skola m.m. 

Gårdsgatureglering bör inte införas på gator där 
vi visserligen vill/kan åstadkomma gångfart, 
men vill ha kvar separering mellan trafikslagen. I 
detta området är gå- och gårdsgatorna bestämda 
i detaljplanen. Fungerar inte som ett rum för alla 
då 85-percentilen på Rodergatan var 34 km/h på 
sensommaren. På vintern var 85-percentilen 
39 km/h.

SHOPPINGGATAN

Den gamla 70-talsdesignen på Malmborgsgatan är 
utbytt till nygamla material i form av smågatsten, 
granithällar och annat stenmaterial. (Malmö 
stadsmiljöprogram) Höga kantstenar är borttagna 
så att det blir enklare för gående att korsa gatan 
samtidigt som det medför en lugnare bil- och 
cykeltrafik. 

Kalendergatan är helt ny som gå- och gårdsgata. 
Cykeltrafiken delas upp i två enkelriktade fält 
med väl tilltagen yta mellan. Denna lösning 
innebär att cyklister och bilister samsas på 
samma yta. (övergripande cykelled) Flera stora 
parkeringsanläggningar finns längs sträckan.

Gårdsgatureglering bör inte införas på gator där vi 
visserligen vill/kan åstadkomma gångfart, men vill 
ha kvar separering mellan trafikslagen. Fungerar 
inte som ett rum för alla då 85-percentilen är mer 
än 30 km/h.

Erfarenheter av reglering med 
skylten för “gårdsgata” i Malmö 
Olle Thor, Gatukontoret Malmö
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PARADGATAN

Trafiklösning från 1980-talet där trafiklösningen 
medför att Kungsgatans södra sida kan hållas fri 
från trafik, varvid stora miljömässiga fördelar 
uppnås. Parkeringsbehovet i området är beräknat 
på då aktuella uppgifter från länsstyrelsen. 
Den populäraste lekplatsen i staden finns mitt 
på Kungsgatan. Många små barn som vistas i 
närområdet. Det stora gångstråket finns mitt i den 
breda Kungsgatan.
Gårdsgaturegleringen bör endast användas då 
syftet är att integrera trafikslagen, annars bör 
annan reglering användas. Hastigheterna är inte 
uppmätta men är troligen höga.

VILLAGATAN

En liten villagata med 22 småhus där Bertil Muhrs 
gata är trång och går runt sig själv som ett P. Efter 
en eldsvåda i ett av husen skrev samfälligheten att 
något måste göras för framkomlighet och trygghet. 
Efter flera påstötningar infördes ”gårdsgata” som 
en lämplig reglering i denna miljö. 
Cirka 400 villagator i Malmö är byggda i ett plan 

med olika beläggningar som markerar gångbana 
och körbana. Den s.k. körbanan brukar vara 4 
meter bred.

Körytorna är smala med svängar runt bebyggelsen. 
Det går knappast att köra fort så det borde fungera 
som en gata för alla.

SLUTSATS
Det är svårt eller kanske till och med omöjligt att 
uppfylla utformningskraven för en gårdsgata. 
Hur skall en gata utformas där fordon inte kan 
framföras med högre hastighet än gångfart 
samtidigt som de tunga leveransfordonen ska 
kunna trafikera den? 
Prova gärna att cykla i gångfart, det är svårt att 
hålla balansen och respekteras inte. 

SE MER I BILAGA 14
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BAKGRUND
Studieplan i Framtidsdalen är Borlänges första 
gårdsgata. Torget var färdigställt år 2001 och 
byggde på ett vinnande bidrag från Arken 
arkitekter i en tävling om Framtidsdalens 
utformning. Arkens koncept bestod bl.a i att den 
gamla rutstaden skulle återuppstå men med hög 
trafiksäkerhet. Bilar, fotgängare, cyklister och 
kollektivtrafik möts och samspelar på samma ytor i 
låg hastighet. Skvallertorget i Norrköping var något 
av ett föredöme när torget skulle utformas och 
devisen var: Ett visst mått av otrygghet leder till 
högre säkerhet.

En orsak till Studieplans reglering var kravet på 
att fotgängaren skulle ha företräde mot fordon. 
Det begränsade regleringsformen till antingen 
Gårdsgata eller Övergångsställe. Eftersom 
det var svårt att estetisk utforma ett torg som 
övergångsställe valdes Gårdsgata. Detta trots 
att inte villkoret uppfylldes om att gatan skulle 
vara inrättad så att fordon inte kan framföras 
med högre hastighet än gångfart. Enligt en 
undersökning från Göteborg om gårdsgator är det 
svårt (omöjligt?) att uppfylla det villkoret. 

Eftersom Studieplan ligger i direkt anslutning 
till Vägverkets huvudkontor har Vägverkets 
jurister haft synpunkter på torgets reglering och 
diskuterat nya lämpligare regleringsformer till 
Vägmärkesförordningen. I det senaste förslaget 
föreslås ett nytt vägmärke ”Gångfartsområde” som 
liknar Gårdsgata förutom att man slopat kravet 

att gatan skulle vara inrättad så att fordon inte 
kan framföras med högre hastighet än gångfart. 
Personligen anser jag att uttrycket gångfart ska 
ersättas av en hastighetsgräns, förslagsvis 
20 km/tim.

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Då Framtidsdalen är en gemensam utvecklings- 
och demonstrationsarena för Borlänge kommun och 
Vägverket, är uppföljning och utvärdering naturliga 
beståndsdelar. Därför har också Studieplan 
utvärderats på många olika sätt under åren som 
gått. Hastighetsmätningar, konfliktstudier och 
enkät- och intervjuundersökningar är de som 
redovisas här.

HASTIGHET
Någon gångfart har inte uppnåtts på Studieplan 
men en medelhastighet på 20 km/tim och en 
85-percentil på 29 km/tim uppfyller ändock O-
visionens krav vid kollision mellan oskyddad 
trafikant och personbil. När man mäter hastigheten 
med slang registreras inte hastigheter under 17-18 
km/tim varför den redovisade hastigheten blir 
högre än den verkliga.

KONFLIKTSTUDIER
Konfliktstudier har genomförts två gånger 
med liknande resultat. Samspelet mellan olika 
trafikantgrupper har fungerat mycket bra. Ingen 
olycka eller allvarlig konflikt har noterats.

Gårdsgata i Borlänge – Trafiksäker samspelsplats 
Anders Eklund, Borlänge Energi
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ENKÄT- OCH INTERVJUUNDERSÖKNINGAR
Vid den senaste intervjuundersökningen 2006 
hamnar helhetsintrycket av Studieplan på 5,3 på en 
sjugradig skala. Detta kan jämföras med de två  
större enkätundersökningar som genomfördes år 
2003 och 2005 där genomsnittsbetyget för området 
var 4.6 respektive 4.8.

Två synskadade som intervjuades anser dock att 
trafikmiljön har stora brister i dagsläget då den 
stora öppna ytan inte ger tillräcklig ledning för 
orientering. De förbättringar som gjorts på platsen 
(bl. a. refug) sedan undersökningen 2005 anses 
ännu inte tillräckliga då helhetsbilden saknas.

SAMMANFATTNING
• Samspelet mellan olika trafikantgrupper 
fungerar mycket bra. Ingen olycka eller allvarlig 
konflikt har noterats.
• Gångfart är omöjligt att uppnå, 85-perc under 30 
km/tim. O-vision
• Väjningsplikten mot gående fungerar bra.
• Önskemål finns om att använda gårdsgata på fler 
platser i Borlänge bl a på Jussi Björlings Väg vid 
Resecentrum med ca 10 000 fordon/vard.
• Problem finns med sönderkörda farthinder.
• Problem finns för synskadade.

SE MER I BILAGA 15
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Cirkulationsplatser eller rondeller som de 
vanligtvis kallas berör många. Det är ofta vi kan 
läsa i lokaltidningarna om just rondeller. Till 
exempel upprörs Malungsborna av att en rondell 
fortfarande inte har utsmyckats trots att man för 
flera år sedan röstade fram ett förslag. I England 
har The Magic Roundabout i Swindon´s county 
blivit känd världen över för att  den kombinerar 
fem minirondeller i en stor och nu kan till och 
med t-shirts med texten I survived the magic 
roundabout beställas. Fotot på denna rondell 
sprids också snabbt elektroniskt. 

Sveriges Kommuner och Landsting kommer 
att ge ut en idéskrift som förhoppningsvis 
kommer att inspirera och stötta utformningen 
av nya cirkulationsplatser. Den är ett 
komplement till Vägar och Gators Utformning, 
VGU, som huvudsakligen är ett tekniskt 
utformningsdokument med ett fåtal 
exemplifieringar. 

Arbetsgruppen för att ta fram denna skrift har 
bestått av Roger Johansson Sweco, Catarina Holdar 
Tyréns, Lars Nilsson Helsingborg stad och Sari 
Wallberg Tyréns. Idéskriften tar bland annat upp 
lite allmänt resonemang om historik och juridik. 
Andra rubriker i skriften är

• Vad är en cirkulationsplats?
• Vad säger VGU?
• Vad är bra med en cirkulationsplats jämfört med 
 andra korsningsutformningar?

• Så här kan man göra
• Solist eller orkestermedlem
• Hur kan man hantera bilen?
• Gående och cyklister vill ha tydlighet 
 och trygghet
• Hur gör Malmö?
• Hur gör Borlänge?
• Hur gör Luleå?
• Min favorit

Detta referat tar en djupdykning i några av 
områdena. 

VAD ÄR BRA MED CIRKULATIONSPLATSEN 
JÄMFÖRT MED ANDRA KORSNINGAR?
Cirkulationsplatser är den säkraste typen av 
plankorsning och är när det gäller antalet döda 
och skadade, nästan lika säkra som planskilda 
trafikplatser. Genom hastighetsreduktionen blir 
säkerheten och tillgängligheten för oskyddade 
trafikanter också god, framförallt för fotgängare. 
Cirkulationsplatser har i första hand använts när 
trafikflödena i respektive väg-/gatuanslutning 
är relativt jämnt fördelade och en stor andel är 
svängande trafik.
En meta-analys gjord av Elvik på TÖI visar att en 
cirkulationsplats reducerar personskadeolyckorna 
med mellan 10 % och 40 % beroende på antal 
ben och hur den ombyggda korsningen var 
reglerad. Trafiksäkerhetsvinsterna är större i 
stora korsningar som tidigare var reglerade med 
väjningsplikt än i de korsningar som tidigare 
var reglerade med signal. Framförallt reduceras 
dödsolyckorna och olyckorna med allvarliga skador 
med en nedgång på 70-90 %. 

SE MER I BILAGA 16

Idéskrift om cirkulationsplatser 
Sari Wallberg, Tyréns AB 
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Nedan följer ett antal viktiga frågor med 
kompletterande och förklarande kommentarer.

SÄKERHET?
• Hur stora är effekterna på personskadeolyckor?
• Hur stora är effekterna på 
 “Nollvisionsolyckorna”?

Kommentar: Vi vet alldeles för lite om effekten 
på de svåra olyckorna. Rune Elvik från TÖI i 
Oslo skattar effekten till 50-60 % på svåra och 
dödliga skador. Det innebär att det finns enorma 
besparingar att göra, och detta påverkar så klart 
en samhällsekonomisk bedömning högst påtagligt

SKILLNADEN MELLAN BÄSTA OCH SÄMSTA?
• Vad är motiven bakom en ny cirkulationsplats?
• Hur mycket säkrare är den bästa ur 
 säkerhetssynpunkt?
• Ligger andra prioriteringar bakom “de sämsta” 
 eller beror skillnaderna på annat?

Kommentar: Det är lätt att konstatera att 
de ca 1500 som finns idag varierar ganska 
mycket i utformning. Därmed säkert också ur 
säkerhetssynpunkt. En mer ingående analys 
skulle med säkerhet avslöja intressanta skillnader 
beroende på olika saker, t.ex. olika kunskap, 
olika tolkning av riktlinjer, mm. Det är ganska 
troligt att det skulle löna sig väsentligt om man 
kunde tillämpa ”best practise”, dvs. försöka få 
de ”sämsta” att göras om så att de mer liknar ”de 
bästa”. Frågan om hur långt man kan – och skall 

– gå när det gäller standardisering bör hållas 
vid liv!

KAPACITET?
• Hur stor är kapaciteten hos en enfältig 
 respektive tvåfältig cirkulationsplats?
• När uppstår kapacitetsproblem? (Sned fördelning 
 av biltrafiken/ “För mycket” G/C-trafik?) 
 Vad gör man då?

Kommentar: Det behövs absolut mer kunskap 
om kapacitetsförhållandena i olika stora 
cirkulationsplatser, inte bara vid ett eller 
två körfält utan också vid olika bredder (och 
utrymmen) generellt! Dessutom är det mycket 
viktigt att börja räkna gång- och cykeltrafik 
samtidigt. En del klagomål hörs därför att 
cykeltrafiken är ”för stor” och därmed orsakar 
stockningar. Då borde man ju så klart räkna 
samman både gång-, cykel- och biltrafik, inte 
bara hur många fordon som släpps igenom per 
tidsenhet!

LUFTFÖRORENINGAR, BULLER?
• Förbättringar eller försämringar? 
 Jämfört med vad? Samspel?

Kommentar: Detta är en mycket viktig fråga. 
I de studier vi har gjort minskar alltid bullret 
vid införande av cirkulationsplats eller annan 
hastighetsdämpande åtgärd. I vårt försök i 
Växjö minskade emissionerna tack vare att en 
korsning som varit signalreglerad förändrades till 
cirkulationsplats. Tidsvinsterna i denna korsning 
var så mycket större än – de små – tidsförlusterna 
som inträffade i de andra 20 korsningarna (som 
varit väjningspliktreglerade i föresituationen) att 
det totalt sett blev en minskad tidsförbrukning för 
biltrafikanter. Detta ledde också till att utsläppen 
minskade totalt sett. Dessa studier gjordes 1991. 
Det vore mycket intressant att se om resultaten kan 
”reproduceras idag”. Det finns som sagt var 1500 
cirkulationsplatser, så det borde gå att göra en 
bra studie. 

Kritiska frågeställningar kring cirkulationsplatser 
Christer Hydén Lunds Tekniska Högskola
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STANDARDISERING?
• Hur långt kan man gå? 
• Hur åstadkommer man standardisering? 
 Vad gör VGU? SKL? 

Kommentar: Som nämnts ovan är standardisering 
intressant för att ”lyfta” de cirkulationsplatserna 
med lägst säkerhetsnivå. Frågan är bara hur långt 
man kan gå utan att förlora för mycket av det 
individuella initiativet, som kan vara en viktig 
framgångsfaktor i längden. Det kommer ju en 
idéskrift från SKL snart. Det skulle vara intressant 
att följa upp den på något sätt efteråt. Leder 
den till mer standardisering – eller eventuellt 
motsatsen? 

SKILLNADER I HASTIGHETER?
• Hur stora är skillnaderna? 
• Varför finns det skillnader? 
• Vad bör högsta ingångshastighet vara? 
 Vad bör högsta utgångshastighet vara? 
• Vilka parametrar styr hastighetsvalet 
 tydligast? (sidoavvikelse, radie). Varför inte 
 fler kontrakurvor?

Kommentar: Hastighetsfrågan är helt central. 
Det framgår tydligt av olika studier att 
hastighetsnivån i stort bestämmer säkerhetsnivån. 
Eftersom hastigheterna i en cirkulationsplats 
bestäms av radier, sidoavvikelse, etc., är detaljerna 
av avgörande betydelse. Centimetrarna kan 
vara avgörande. Här ser jag en nackdel med 
att cyklisterna cyklar ut i cirkulationsplatsen 
i ett cykelfält. Det verkar mycket svårt att få 
motorfordon att inte utnyttja cykelfältet för att 
snedda och därmed kunna höja hastigheten. 
Växjö prövar i en korsning en viss upphöjning av 
cykelfältet. Det är nog enda möjliga sättet, men det 
bör studeras ytterligare.   

BREDDER – ANTAL KÖRFÄLT?
• Ett körfält är “överlägset” ur säkerhetssynpunkt 
 och framkomlighet för G/C! Går det att 
 förhindra sneddning vid fler än ett körfält? Hur 
 förbättras framkomlighet totalt sett (alltså allas 
 framkomlighet), samspel, etc.?

Kommentar: Även bredderna spelar stor roll för 
hastigheterna. Inte bara om det är ett eller två 
körfält, utan också bredden generellt sett. En 
viktig fråga ur säkerhetssynpunkt är frågan om 
man behöver ett eller två körfält. Som jag påpekat 
ovan måste ”behöver” definieras. Om man befinner 
sig i närheten av kapacitetsgränsen för biltrafiken 
så har man kanske så mycket gång- och cykeltrafik 
i korsningen att om man väljer att bygga ut 
till två körfält så vinner visserligen biltrafiken 
en del kapacitet, men inte särskilt mycket. 
Samtidigt förlorar ju gång- och cykeltrafiken, 
både ur framkomlighets- och säkerhetssynpunkt. 
Denna analys borde genomföras varje gång man 
funderar på ett eller två körfält. Dessutom har jag 
förstått att kapacitetsberäkningar verkar ganska 
”konservativa” i den meningen att de förordar 
dubbla körfält vid biltrafikmängder som klaras fint 
i en enfältig cirkulationsplats. Här behövs också 
mer kunskap! 

DETALJUTFORMNING?
• Hur kan man optimera map både personbilar och 
 stora fordon? 
• Hur utformar man överkörningsbara ytor som 
 inte går att köra fort på! Övergångsställenas 
 placering?

Kommentar: Övergångsställenas placering 
är en gammal ”stridsfråga”. Min uppfattning 
är klar; ju närmare cirkulationsplatsen som 
övergångsställena ligger desto säkrare är det för 
gående. Det samma gäller för cyklister. Därför 
rekommenderar jag cykelfält, som ju är så nära 
du kan komma. Om det inte finns konsensus 
kring denna fråga, så anser jag nog att man i 
alla fall borde studera frågan vidare. Det handlar 
om många olyckor om året. Samtidigt kan man 
konstatera att låga hastigheter alltid hjälper till, 
även om detaljutformningen inte är perfekt.
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CYKLISTER OCH DETALJUTFORMNING?
• Skall cyklisterna integreras eller separeras? 
 För- och nackdelar! Går det att finna en 
 integreringslösning med bibehållen låg 
 fordonshastighet? Cyklisternas egen syn på 
 saken? Kan man göra cyklisten till “herre över 
 cirkulationsplatsen”? Är det i så fall bra?

Kommentar: En av dessa mycket svåra och 
viktiga frågor. Det handlar om många skadade 
och dödade om året! Större försök måste helt 
enkelt göras. Idealet vore om man kunde få till 
stånd en slags tävling där några expertteam 
utformade var sin cirkulationsplats, där sedan 
säkerheten utvärderades efter konstens alla regler 
(överenskomna gemensamt). Det vore spännande. 
Etikfrågan får dock inte glömmas!

TRAFIKSIGNAL VS CIRKULATIONSPLATS?
• Är en cirkulationsplats säkrare än en 
 trafiksignal – under vilka omständigheter? 
• Har en cirkulationsplats större kapacitet än en 
 trafiksignal – under vilka omständigheter?

Kommentar: Jag lever med en stark ”fördom”, 
nämligen att cirkulationsplats nästan alltid är 
bättre än en trafiksignal när det gäller säkerhet, 
framkomlighet, utsläpp och buller. Nu verkar det 
ju som om många andra tror det också. Ändå 
tycker jag att man på något sätt borde följa upp 
cirkulationsplatsernas effekter, annars riskerar 
man ganska snart att någon lyckas trumfa 
igenom att ”cirkulationsplatsernas era” är över. 
Det tror jag vore synd! Dessutom är det ju så att 
utvärdering hela tiden hjälper oss att höja vår 
kunskap generellt, och det är viktigt.

ANTALET CIRKULATIONSPLATSER?
• “Passar” cirkulationsplats överallt? 
• Vad begränsar användningen? Kan det bli för 
 många? Finns det synergieffekter av många?

Kommentar: Här gäller lite samma sak, nämligen 
att det gäller att ha kunskap. Vi har t.ex. mycket 
lite kunskap om huruvida cirkulationsplatser 
verkligen fungerar för dåligt på vissa platser. 
Varför är det så? (För mycket sidovägstrafik, 

etc.) Lyssna på dem som klagar (”för många 
cirkulationsplatser”, för tätt, etc.) och kräv att 
de operationaliserar sina synpunkter, så kan 
ni testa deras påstående. Det skulle också höja 
kunskapsnivån, oavsett hur tagna ur luften 
påståendena är.

ANDRA MAKROASPEKTER ?
• Vad är cirkulationsplatsens “motståndsfunktion” 
 (I Växjö attraherade cirkulationsplatsen 
 bilförare från sidogator)

Kommentar: Vi börjar närma oss en del 
trafiksystem där cirkulationsplatsen är ett viktigt 
element. Då kan vi börja studera makroeffekterna; 
när är cirkulationsplatser attraherande, när är 
de repellerande. Det blir spännande när vi har 
mer kunskap om detta, så att vi kan börja ”bygga 
system” med cirkulationsplatser som ett viktigt 
styrinstrument.

”MJUKA VÄRDEN”?
• Vad tycker folk i allmänhet (“kunderna”)? 
 Bilförare, Yrkesförare, cyklande, gående, 
 synskadade, äldre, etc. 

Kommentar: Vi vet alldeles för lite. Vi vet 
t.ex. inte vad cyklister tycker om att passera 
en cirkulationsplats i ett cykelfält kontra 
på en cykelöverfart. Hur uppfattar olika 
trafikantgrupper samspelet ur framkomlighets- 
och säkerhetssynpunkt? 
Utvärdering! 

• Är det verkligen färdigforskat? Kan man inte 
 försöka få till stånd en uppbyggnad av en 
 databank som kan användas för analyser av 
 olika slag. 

Kommentar: Det finns som sagt 1500 
cirkulationsplatser idag. Där finns alltså 
mängder av information att hämta. Det 
behövs. Det är länge sedan det gjordes en 
studie, egentligen inga beteendestudier efter 
vårt försök i Växjö 1991 (och delvis 1995 i en 
långtidsuppföljning). Några miljoner är ju 
ingenting jämfört med investeringarna. Detta 
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också sett i perspektiv av att en rapport som är 
på väg från Transportekonomisk Institutt i Oslo 
(på uppdrag av VINNOVA) visar på mycket stora 
samhällsekonomiska vinster av utbyggnaden av 
cirkulationsplatser i Sverige. Varje liten förbättring 
– grundad på ytterligare forskning – skulle kunna 
ge stor återbäring på investeringarna!

ESTETIK - KARAKTÄR?

• Varför använder vi inte cirkulationsplatserna 
 mer till identitetsskapande? Och för skönhet! 

Kommentar: Detta skrev jag innan jag nu blivit 
varse att det pågår en rörelse där man placerar 
hundar i cirkulationsplatser. Detta visar ju 
bara på det jag påpekade, nämligen att de här 
platserna inbjuder till identitetsskapande. Oavsett 
vad man tycker om detta i stort, kan man ändå 
konstatera att möjligheten till mer homogena 
estetiska upplevelser är enormt mycket större i en 
cirkulationsplats än i en trafiksignal!

SE MER I BILAGA 17
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Den avslutande paneldebatten inleddes med att 
moderator Lennart Adolfsson frågade de övriga på 
podiet: ”Har vi som trafikplanerare tappat fokus på 
trafiksäkerhetsarbetet?

Först ut att svara på detta var Per Strömgren 
som påpekade att Vägverket måste ta hänsyn 
till sex övergripande mål. En säker trafik är ett 
av dessa långsiktiga mål men det är hela tiden 
Vägverkets roll att väga och se vilket/vilka problem 
som väger tyngst. Lars Nilsson på Helsingborgs 
stad framhöll att hjälpmedlen i TRAST på detta 
område är lite väl ”tunna”. Han hävdade vidare 
att trafiksäkerhetsfrågan måste lyftas upp på en 
tydlig politisk strategisk nivå. Detta skulle i sin 
tur leda till medvetna och strategiska val. Lennart 
Adolfsson kommenterade att han själv hade lång 
erfarenhet från en politiskt styrd verksamhet 
där politiker stod för stora övergripande beslut 
men även av politiker som vill vara med och 
detaljplanera. Lars påpekade att svårigheten ligger 
just i detta, att hitta rätt nivå på de strategiska mål 
och beslut som krävs.
Mai Almén från Lund har egen erfarenhet av att 
arbeta som politiker och hon säger att det är viktigt 
att man då får tillräcklig information och rätt 
underlag. Hon efterlyser konsekvensbeskrivningar 
av insatser, då törs hon i sin roll som politiker 
också ta de beslut som krävs. Lars Nilsson 
kommenterar att det är viktigt att informationen 
inte ges enbart vid beslutstillfället utan sker hela 
vägen fram till dess det är dags att ta beslut. 

Från publiken kom i samband med detta ett antal 
inlägg gällande planering och anläggande av 
cirkulationsplatser. Rune Karlberg (Luleå) säger 
att det är helt OK att bygga sexton rondeller på ett 
år om den kommunala processen redan startat. 
Det är bara att sätta ut handen –en rondell i varje 
korsning. På detta begär Christer Hydén replik 
och framhåller att det i princip borde finnas en 
rondell i varje korsning därför att där har ingen 
företräde före någon annan. En landskapsarkitekt 
på kommunal nivå i auditoriet vill att vi ska 
fundera på hur vi ser på rondellen och planeringen 
av denna. Rondellen är en säkerhetsfråga i 

första hand och inte en stadsplaneringsfråga 
– detta kräver eftertanke. När det gäller själva 
utsmyckningen finns inga likhetstecken mellan 
rondell och utsmyckning – det är inte rondellen vi 
utsmyckar, det är platsen. På detta replikerar Lars 
Nilsson att det man behandlar är såväl gatu- som 
stadsrum vilket i sig kräver samarbete på olika 
nivåer. Han påpekar också att det är viktigt att 
tänka ur fotgängarens och cyklistens perspektiv 
när det gäller utsmyckning – de har inte samma 
perspektiv som bilisten. 

Ett antal frågor från publiken rörde utformning 
av gårdsgator. Den första kom från Stockholms 
stad (Markkontoret) där man frågade om det var 
OK att skapa hybrider av gårdsgator. På detta 
svarade Sari Wallberg att huvudsaken är att 
det fungerar medan Bo Ottosson (Vägverket/
Trafiklagstiftning) påpekade att alla bör ta 
hänsyn till den lagstiftning som ändå finns. Per 
Strömgren framhöll att det idag är besvärande låg 
frekvens av våra gårdsgator som uppfyller kraven 
idag när det gäller kravet på hastighet (gångfart). 
På detta svarade Chester Bernsten (Vägverket/
Trafiklagstiftning) att Lågfartsväg är ett alternativ 
som finns redan idag. Någon i publiken kom med 
förslaget att införa Gångfartsområde med en 
tilläggskylt för önskad hastighet. Samma person 
sade också att undersökningen av Gårdsgatan 
i Göteborg (presentation av Beata Löfmarck/
Trafikkontoret) var intressant och att den borde 
leda vidare. Man bör vidga perspektivet och inte 
enbart se på gårdsgatan utan mer studera de 
miljöer där gårdsgator finns idag. Detta engagerade 
flera i publiken och någon sa att man i för hög grad 
talar om regleringar när man också måste tala om 
vad det är för miljö man vill skapa. En miljö som 
också genererar ett önskat beteende. 

I Uppsala (Östra Ågatan) finns en gårdsgata som 
vad gäller utformning och funktion är näst intill 
klar. Reglering av gatan saknas dock fortfarande, 
beroende på att man inte vet själva ”efterfrågan” 
av trafiken på gatan. Dilemmat är också att man 
upplever att passande regelverk saknas idag. På 
detta svarar Chester Bernsten att de nya förslagen 

Paneldebatt, diskussion, sammanfattning
Lars Nilsson, Per Strömgren, Bo Ottosson, Sari Wallberg och kommunala representanter under ledning 
av Lennart Adolfsson och Christer Hydén.
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som är under utarbetande kommer att förbättra 
detta genom att platsens utformning i högre grad 
ska bidra till lämplig hastighet. I samband med 
detta påpekar Sari att de verkliga problemen när 
det gäller detta finns på de platser som har låga 
trafikflöden och där socialt liv i övrigt saknas. Från 
publiken framfördes synpunkten att en stor del 
av problemet ligger i ordet gångfart. Det är ett ord 
som missbrukas då vi alla vet att vi går saktare än 
7 km/h och att bilarna kör fortare än så. På detta 
replikerade Håkan Berner (Vägverket Väst) att det 
ändå är viktigt med definitioner – vad är det som är 
vad?

Seminariedagarna avlutades med några kortare 
inlägg om cirkulationsplatser där Per Strömgren 
inledde med att säga att det idag inte finns några 
problem med att bygga fler cirkulationsplatser. Det 
finns ingen större kapacitetsbrist i form av brist 
på yta då dagens cirkulationsplatser tar mindre 
utrymme i anspråk än tidigare. Cirkulationsplatser 
byggs idag både i semi-urban och urban miljö men 
med en koncentration till den senare mer bebyggda 
miljön. Lennart Adolfsson återknöt till Christer 
Hydéns avslutande föreläsning genom att ta upp 
den frågeställning som handlade om den skillnad 
som finns mellan en bra respektive en dålig 
cirkulationsplats. Mathias Wärnhjelm höll med om 
att detta var en viktig frågeställning och att det 
finns ett stort värde i att ordentligt definiera vilka 
dessa skillnader är. Per Strömgren påpekade att 
vi börjar komma ner på låga nivåer (av skillnad) 
genom att kunskapen på området ökat.  

De två seminariedagarna var i och med detta över 
och moderator Lennart Adolfsson tackade samtliga 
föreläsare för intressanta presentationer och inlägg 
som också inspirerat övriga seminariedeltagare 
till givande diskussioner. Han framhöll slutligen 
återigen seminariets viktiga roll som forum för 
erfarenhetsutbyte på området. Seminariet behövs.
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Bilaga 1, Seminarium om cirkulationsplatser och gårdsgator
Moderator Lennart Adolfsson

TISDAGEN DEN 26 SEPTEMBER 

10.00 Samling, registrering, kaffe

10.30 Välkomna!
  Nils Persson, kommunalråd, Borlänge kommun och 
  Mathias Wärnhjelm, Vägverket Borlänge

11.00 Cirkulationsplatser/Gårdsgator och Trast
  Lars Nilsson, Helsingborgs stad, 
  tidigare konsult med uppdrag inom Trast-projektet

11.30 Cirkulationsplatser/Gårdsgator och VGU 
  Per Strömgren, Vägverket, projektledare
  för pågående revidering av VGU

12.00 Cirkulationsplatser/Gårdsgator och trafikjuridik
  Chester Bernsten, 
  sektionen för Trafiklagstiftning Vägverket Borlänge

12.30 Lunch 

13.30 – 17.00 Tema: Cirkulationsplatser, exempel och 
  erfarenheter från några kommuner

  • Växjö
    Ulf Agermark

  • Malmö
    Inger Blomqvist

  • Göteborg
    Suzanne Andersson

  Kaffe

  • Stockholm
    Jan Björck

  • Luleå
    Rune Karlberg

  • Borlänge
    Anders Eklund och Magnus Bäckmark

19.00- Middag 
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ONSDAGEN DEN 27 SEPTEMBER 

08.00 Gestaltning av cirkulationsplatser i Region Mitt
  Catarina Holdar, Tyréns AB

08.30 Cirkulationsplatser och gående, cyklande och funktionshindrade
  Lisa Jonsson, doktorand vid Lunds Tekniska Högskola

09.00 Ett datorprogram till hjälp för projektering av cirkulationsplatser
  Erdem Imre, Imre-Konsult, Falun

Kaffe 

09.45 – 11.45 Tema: Gårdsgator, exempel och erfarenheter från några kommuner

  • Göteborg
    Beata Löfmarck

  • Malmö 
    Olle Thor

  • Borlänge
    Anders Eklund

11.45 Lunch

12.45 Idéskrift om cirkulationsplatser
  Sari Wallberg, Tyréns AB

13.30 Kritiska frågeställningar kring cirkulationsplatser
  Christer Hydén, professor vid Lunds Tekniska Högskola

14.00 Paneldebatt, diskussion, sammanfattning
  Lars Nilsson, Per Strömgren, Bo Ottosson och kommunala representanter 
  under ledning av Lennart Adolfsson och Christer Hydén
 
Seminariet avslutas med kaffe efter paneldebatten, ca kl 15.00
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Adolfsson Lennart Göteborg

Agermark Ulf Växjö kommun

Alatalo Lars-Erik Uppsala kommun, Gatu- och Trafikkontoret

Allström Andreas Trivector Traffic AB Stockholm

Almén Mai Hinderfri Design AB Lund

Andersson Suzanne Göteborgs kommun, Trafikkontoret

Asp Sven-Erik Uppsala kommun, Gatu- och trafikkontoret

Asplund Jan Östersunds kommun

Bergeå Håkan Borlänge kommun, Stadsbyggnadskontoret

Berlin Anna Sweco VBB AB, Göteborg

Berner Håkan Vägverket Region Väst, Halmstad

Bernsten Chester Vägverket, Borlänge

Birkeholm Magnus Mora kommun

Björ Marlene Falu kommun, Trafik- och fritidsförvaltningen

Björck Jan Stockholms stad Trafikkontoret

Blomqvist Inger Malmö kommun, Gatukontoret

Bäck Alla Örebro kommun, Stadsbyggnad

Bäckmark Magnus AB Borlänge Energi

Carlsson Lena Tyréns AB Linköping

Dannelind Helene SWECO VBB AB Falun

De Jong Nynke Sunne kommun, Tekniska kontoret

Ek Tommy Rättviks kommun, Miljö- och Plankontoret

Eklund Anders AB Borlänge Energi

Ekman Sven Uppsala kommun, Gatu- och Trafikkontoret

Forslund Eva Sundsvalls kommun, Stadsbyggnadskontoret

Fredriksson Mikael Tyréns AB Linköping

Gidlund Eva Rättviks kommun, Miljö- och Plankontoret

Gustavsson Bengt WSP Norrköping

Gustafsson Jan Lindesbergs kommun Bergslagens Miljö o Byggförv. 

Gustafsson Håkan Falköpings kommun

Bilaga 2, 
Deltagarförteckning Framtidsdalen Borlänge 2006-09-26—27
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Grönlund Peter Lindesbergs kommun Bergslagens Miljö o Byggförv. 

Hasselborn Jan-Olof Uppsala kommun, Gatu- och Trafikkontoret

Hassner Karin Vägverket Konsult Solna

Hedman Dolleris Kenny SWECO VBB AB Falun

Holdar Catarina Tyréns AB Stockholm

Huzevka Pavel Stockholms stad, Markkontoret

Hydén Christer LTH, Institutionen för Teknik o samhälle 

Håkansson Maria Norrköpings kommun, Tekniska kontoret

Imre Erdem Imre-Konsult, Falun

Johansson Alf Motala kommun, Stadsbyggnad

Johnni Pernilla Stockholms stad Trafikkontoret 

Jonasson Maria Sundsvalls kommun, Stadsbyggnadskontoret

Jonsson Lisa LTH, Institutionen för Teknik och samhälle

Karlberg Rune Luleå kommun, Tekniska förvaltningen

Karlsson Christer Vägverket Region Mitt Härnösand

Klofsten Elisabeth Norrköpings kommun, Tekniska kontoret

Kärr Bo Södertälje kommun, Gata o Park

Lavesson Johan Höörs kommun

Lennius Richard Rättviks kommun, Samhällsbyggnadsenheten

Lindahl Ingrid Borlänge kommun, Trafikutskottet

Lindkvist Per Bollnäs kommun, Tekniska förvaltningen

Ljungkvist Christer Örebro kommun, Infrastrukturenheten

Lund Paulina Falu kommun, Trafik- och fritidsförvaltningen

Lundin Monica TFK Borlänge

Löfmarck Beata Göteborgs kommun, Trafikkontoret

Lövgren Andreas Falu kommun

Magnius Per Stockholms stad, Trafikkontoret

Markgren Helena Skellefteå kommun, Gatu- och parkavdelningen

Mild Staffan Falu kommun, Trafik- och fritidsnämnden

Nilsson Fredrik Skellefteå kommun, Gatu- och parkavdelningen
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Nilsson Katarina AB Borlänge Energi

Nilsson Lars Helsingborgs stad, Tekniska förvaltningen

Nordqvist, Gösta Gävle kommun, Tekniska kontoret

Norelius Laila Borlänge kommun, Trafikutskottet

Ohlsson Samuel Vägverket Region Mälardalen, Eskilstuna

Ottosson, Bo Vägverket, Borlänge

Persson, Nils Borlänge kommun, kommunstyrelsen

Pettersson Kenneth Ljungby kommun

Rehnberg Anette Vägverket, Borlänge

Reinertz Anders Ystads kommun

Rosenkvist Catharina Sunne kommun, Tekniska kontoret

Stenbeck Carolina Stockholms stad, Markkontoret

Strömgren Per Vägverket, Borlänge

Sundström Kjell Bollnäs kommun, Tekniska förvaltningen

Sånnemark Per-Erik SWECO VBB AB Östersund

Talling Ann-Mari WSP Norrköping

Tengliden Kristofer Stockholms stad, Trafikkontoret

Thor Olle Malmö kommun, Gatukontoret

Toppala Susanne Skellefteå kommun, Gatu- och parkavdelningen

Wahlquist Bengt SWECO VBB AB Stockholm

Wallberg Sari Tyréns AB Malmö

Widgren Ragnhild Vägverket Region Mitt, Härnösand

Wramborg Per Vägverket, Borlänge

Wärnfeldt Yvonne TFK Borlänge

Wärnhjelm Mathias Vägverket Borlänge

Åkerhammar Karin Uppsala kommun, Gatu- och trafikkontoret

Öhgren Per Vägtrafikinspektionen Borlänge

Östberg Kjell AB Borlänge Energi 

BILAGA 2



1. “TRASTVÄGEN”  

2. ARBETSFÄLTET

3. MORGONDAGENS HELSINGBORG

Bilaga 3,  Cirkulationsplatser/Gårdsgator och Trast
Lars Nilsson, Helsingborgs stad
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4. FRAMTIDA STRUKTUR I BILNÄTET 
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UTGÅNGSPUNKT
Min tankemodell utgår från synsättet i den så kallade livsrumsmodellen som 
tagits fram av förre professorn Sven-Olof Gunnarsson på Chalmers i Göteborg.

MODELL FÖR KLASSIFICERING

Gårdsgatan
här i Hbg

Tänkbart användningsområde för cirkulationsplatser

Gågator, 
gårdsgator

Lokalgator Stadsgator Bilgator Trafikleder

Vistelse
Rörelse

Förbi
Till

gång-cykel vikt 100 75 50 25 0
biltrafikens vikt 0 25 50 75 100

Huvudnät
Lokalnät
Hastigheter gångfart 30

ibland 50/30
30, 50/30
“40”

50, 70/50
ibland 50/30

50, 70/50, 70
eller högre

5. MIN TANKEMODELL/ETT FÖRHÅLLNINGSSÄTT FÖR GATURUMMET 
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6. GÅRDSGATUPRINCIP I HELSINGBORG 

7. KLIPPAN (BILD 4 I TEXTEN)

8. STENBOCKSGATAN HELSINGBORG 
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Bilaga 4, Bilder från föredraget
“Cirkulationsplatser/Gårdsgator och VGU”
Per Strömgren, Vägverket
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Bilaga 5. “Rondellerna i Växjö – vad hände sedan?”
Ulf Agermark, Växjö kommun
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Bilaga 6, “Malmös Cirkulationsplatser”
Inger Blomqvist, Gatukontoret Malmö kommun
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Bilaga 7, “Cirkulationsplatser exempel Göteborg”
Suzanne Andersson, Trafikkontoret Göteborg
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Bilaga 8, “Olycksdrabbade rondeller 
samt kapacitetsproblem i rondeller”
Jan Björck, Trafikkontoret Stockholms stad
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Trafikingenjörer lämnar efter sig fler olika monument 
till eftervärlden. I storstadstrafik handlar det många 
gånger om storslagna vägar och trafikplatser. Rödljus 
är en annan sak. En yta mitt i en korsning – rondellen
kan bli något som blir mer än en grön yta.

�

Presentationen berör utvecklingen i Luleå vad gäller 
cirkulationsplatser, följt av frågor kring hur vi 
utformar dom. Blomlåderondeller skulle kunna 
revolutionera antalet rondeller runt landet och 
rondellytan skulle kanske kunna ersätta eller 
komplettera vägvisningen.

�

�

Sedan början av 70-talet har utvecklingen i Luleå gått
från en korsningsutformning som byggde på teknik – 
trafiksignaler till idag design – cirkulationsplatser.
Accelerationen av trafiksignaler berodde på att detta 
var den vanligaste lösningen för att öka säkerheten
och framkomligheten i korsningar. 2005 byggdes det 
10 cirkulationsplatser i Luleå och i år är det sex. 
Totalt finns det 34 inom kommunen. Antalet 
trafiksignaler är 29. I radie av rondellen är dessa 
mellan 4 till 45m i radie.

�

De gröna cirklarna är dagens cirkulationsplatser i de 
centrala delarna av Luleå.

�

BILAGA 9 BILAGA 9

Bilaga 9, “Rondellen – trafikingenjörens nya monument”
Rune Karlberg Luleå kommun



Flaggskeppet blir en cirkulationsplats och 
gatuombyggnader kring Luleås nya kulturhus för 25 
miljoner som nu slutförs.

�

Under de kommande åren planeras det ytterligare sju
cirkulationsplatser (blåa ringar)

�

Nuvarande och planerade (gröna ringar) är en liten 
del av tänkbara cirkulationsplatser (röda ringar). De 
sistnämnda är bl a trafiksignaler som ersätts, eller 
korsningar som ges en högre säkerhet.

�

När vi utformar våra cirkulationsplatser, ger vi alltid 
ett tydligt budskap genom vårt sätt att använda olika 
material som gör att trafikanterna vet vad som gäller.
Eller vad vi som trafikingenjör vill ska gälla.

�

Är detta inte en tydlig cirkulationsplats från Oslo? 
Vattenytan kan knappast missbrukas av någon 
trafikant?

��
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Hur var tanken här när man satte en kantsten i full 
höjd och en bred yta med storgatsten? De enda som 
kan använda den är gående. Detta blev också fallet 
då den låg i ett gångstråk av studenter vid 
universitetet i Luleå.

��

Ett annat exempel från en annan kommun. Vad var
tanken med att måla bort en yta som inget fordon 
verkar behöva. Refugen hade kanske kunnat vara
närmare korsningen?

��

Cirkulationsplatsen består av några delar.

��

De fordon som kör i den har olika behov. Detta är 
personbilens behov.

��

Lastbilens behov

��
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Ledbussens behov

��

Långtradarens behov

��

Utgår vi från fordonens behov och hur ofta de 
förekommer skulle detta kunna ge fyra olika ytor som
en cirkulationsplats skulle bestå av.

��

Tillsammans med några olika körspår blir det en 
naturlig koppling mellan fordonens behov och hur 
cirkulationsplatsen borde designas.

��

En cirkulationsplats i Luleå som har en design utifrån 
ett behov. Asfalt (4 m bred) för personbilar. Yta av
storgatsten (2,6 m) i samma nivå som asfalten för 
buss och lastbil. En upphöjd yta av storgatsten (2,7 
m) för långtradaren. En rondell i mitten, radie 6 m. 
Många cirkulationsplatser har tre av de fyra ytorna. 
Av kostnadsskäl ersätts ofta den stensatta ytan 
mellan asfalten och den upphöjda delen av asfalt. 
Resultatet blir asfaltytor som gör att personbilar kan 
hålla en högre hastighet genom cirkulationsplatsen. 

��
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I verkligheten förstod denna bilist vilken yta som han 
skulle köra runt. helt perfekt hade cirkulationsplatsen 
blivit om även den upphöjda GC-vägen hade haft 
andra ytor än samma asfalt som bilvägen.

��

Att bygga rondeller i befintlig stadsmiljö innebär stora
kostnader eftersom hänsyn måste tas till fordon 
(lastbilar) som sällan eller aldrig passerar rondellen 
vid vänstersvängar. Med anpassade regler skulle 
antalet rondeller kunna mer eller mindre explodera i 
tätortsmiljöer.

��

Luleå har utvecklat enkla och många gånger effektiva
farthinder genom att låta människor sätta ut 
blomlådor på sin bostadsgata. Blomlådor skulle också
kunna användas som rondeller –  Blomlåderondeller.

��

En typisk korsning. I detta fall är området begränsat 
till 30 km/t. Gatubredden är 7-7,5 m med kantsten 
och gångbanor längs den ena gatan. Trafikmängden
är mycket liten där den korsande gatan fungerar som 
en informell huvudled.

��

Det skulle underlätta om det fanns ett samband 
mellan en gatas hastighet och vilket fordon som 
väghållaren då kan ge framkomlighet för. Är rimligt 
att en långtradare ska ha “rätten att kunna komma
fram“ på en villagata som har 30 km/tim? Om det 
förekommer och bedöms som olämpligt tvingas 
väghållaren att införa någon form av förbud för att 
kunna förändra miljön så att dessa fordon inte kan 
komma fram.

��
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Steg 2 innebär att man sätter en blomlåda som en 
rondell mitt i korsningen.

��

Steg 3 – reglera korsningen med flervägsväjning. 
Detta enbart kan fungera som en åtgärd, men blir 
förstärkt av en rondell.  Den tvingar bilar till en 
sidoförskjutning och bryter av gatans rakhet.
Samtidigt blir det ett vackert inslag. Det förslagna 
nya vägmärket cirkulationstrafik placeras runt 
blomlådan.

��

Vägmärket är föreslaget att få en lydelse som 
framgår av den övre texten. En sopbil som ska 
svänga vänster i bildens riktning klarar inte detta om 
inte korsningen byggs om. Med ett kompletterande
stycke skulle fordon längre än en personbil få köra i 
fel riktning om detta kan ske utan fara för mötande 
trafik. På detta enkla sätt skulle blomlådor kunna 
fungera som trafiksäkerhetshöjande rondeller.

��

I praktiken skulle man kunna ta en befintlig blomlåda.
I detta fall en blomlåda från Glasfiberprodukter som 
är 2,2 m i diameter.
Vänd den upp och ner. Sätt på vägmärket för 
cirkulationstrafik och sätt dit en blomlåda och 
rondellen är klar. Kostnaden för den och vägmärken
handlar om 20-30 000 kronor. En bråkdel av vad en 
traditionell cirkulationsplats i korsningen skulle ha 
kostat.

��

Hur kan då rondellen bli trafikingenjörens nya
monument?

��
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Mina kollegor på parkavdelningen lämnar varje vinter 
efter sig tillfälliga monument i form av stora
isskulpturer till barnens stora förnöjelser.

��

I samband med en semesterresa på Mallorca skulle vi
följa vägbeskrivningen till hotellet. Här användes bara
ett vägmärke, men två skulpturer i cirkulationsplatser
för vägbeskrivningen. Hästen var som synes av sin 
storlek omöjlig att missa. På jakten av hästen på 
internet dök det upp några intressanta monument 
från cirkulationsplatser.

��

Klockan

��

Ja, vad är det här?

��

eller det här?

��
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Påsktider?

��

Stolen lär man inte missa!

��

Här i Borlänge skulle fontänen vid Banverket och 
Cupolen kunna användas som beskrivning för att 
hitta till Vägverket?

��

I jakten på nätet dök denna bild också upp. Bygger
man en mindre cirkulationsplats av en större eller 
tvärt om? Svaret verkar vara JA om man studerar
bilden noggrannare.

��

Tillbaka till Luleå och hur vi ville hitta utsmyckningar
av fyra rondeller kring Storhedens köpcentra. Tre
önskemål fanns. De skulle finnas ett tema, så att man
kände igen sig. De skulle vara synliga även om det 
låg en meter snö i rondellen och de skulle vara lätta 
att underhålla – låga kostnader. Resultatet blev...

��
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.. en gammal fyr som hamnen skänkte som rustades 
upp.

��

.. en båk (sjömärke), som är 7 meter upp till toppen 
och sex meter i foten. Rondellen har 10 m radie.
Höjden upp till de tvärgående brädorna är 2 m varför
det finns sikt genom båken.

��

I nästa rondell som är mindre blev det en mindre båk
(6 m hög) i en annan färgsättning.

��

Och en tredje färg i den tredje rondellen. De tre 
båkarna i trä med invändig belysning kostade
400 000 kr

��

Prickar fick bli symboler i en mindre rondell

��

BILAGA 9 BILAGA 9



Den minsta rondellen hade den minsta båken.

��

Hu i sommar bygger vi fyra rondeller till. Tips på fler 
sjöteman tas gladeligen emot!

Rune Karlberg
Gata&Trafik
Tekniska förvaltningen
Luleå kommun
rune.karlberg@tekn.lulea.se

��

N
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BILAGA 10

Bilaga 10, “Cirkulationsplatser i Borlänge 
– har storleken betydelse?”
Anders Eklund, Borlänge Energi
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Bild 1
Varför inventerar man gestaltning i cirkulationsplatser? Ja, projektet föddes
egentligen för ganska många år sedan, när byggandet av cirkulationsplatser i tog fart
igen. Vi landskapsarkitekter hade (och har fortfarande) synpunkter hur det såg ut och
särskilt då platsen i mitten, rondellen. Det vi saknade var en bank av bildexempel,
bra och dåliga, som vi kunde använda dels för att visa just på bra och dåliga exempel
men också för att bättre kunna förklara varför vi tyckte den ena rondellen var bra och
den andra inte. Vi som inventerar får ju dessutom ett tillfälle att ägna en hel del tid åt
att funderar just över bra och dåligt (eller fult och snyggt).
Det tog rätt lång tid, men till slut var det Vägverket i region mitt som valde att satsa
på att få en inventering av cirkulationsplatser gjord och därmed också denna
efterlängtade bildbank. Ännu så länge är bara själva ”grundforskningen” gjord.
Inventeringsprotokoll och bilder finns och en sortering är gjord på ett excelark.
Drömmen är att kunna göra en mer tillgänglig databas där man kan söka på olika
fenomen och få inventeringen kopplad till foton, som Exempelbanken. Eller kanske
kunna lägga in hela inventeringen i Exemplebanken, men så långt har vi inte kommit
ännu.

Bilaga 11, 
“Gestaltning av cirkulationsplatser i Region Mitt”
Catarina Holdar, Tyréns Stockholm
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Bild 3
Vi hade också en bedömningsavdelning där vi 
poängsatte olika kriterier som trafikantupplevelse (hur 
känns det att köra genom cirkulationsplatsen alternativ
gå/cykla i den), tillgänglighet (och då menar vi hur 
många som upplever platsen, är det mycket eller 
lite trafik? Ligger den i tätort?), skötsel, medveten 
trafiksäker gestaltning,

Bild 2
Hur gjorde vi då själva inventeringen? För att komma 
runt att det bara handlar om tyck och smak så 
utformade vi ett inventeringsprotokoll som vi hade 
med oss ut i fält. Det var ju också en förutsättning 
för att vi skulle kunna vara flera som inventerade 
olika cirkulationsplatser och ändå bedöma dem på ett 
likartat sätt. På inventeringsprotokollet noterades en rad 
fakta: var, hur stor ungefär själva rondellen var (liten, 
mellan eller stor), om det fanns oeftergivliga föremål 
i rondellen, hur man arbetat med olika markmaterial 
och vegetation. Vi skissade också in om det fanns 
gång- och cykelpassager och i vilken hastighetsmiljö 
cirkulationsplatsen låg (50 eller
70 km/h).
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Bild 4
Sällsynthet, hur cirkulationsplatsern förhåller sig 
till omgivningen (fungerar de bra ihop?), medvetet 
arkitektoniskt uttryck (är platsen formgiven som en 
helhet eller är bara en funktion löst?), skönhetsvärde 
(som ju blir en subjektiv bedömning om platsen 
är vacker) och till slut upplevelsevärde som också 
är en subjektiv bedömning av hela platsen. Högt 
upplevelsevärde fick en plats som fungerad bra för olika
trafikanslag, tillförde något positivt till omgivningen, 
var vacker och välskött, helt enkelt en alltigenom 
välfungerande cirkulationsplats. 
Det var några hårda fakta om själva inventeringen. Nu 
kommer bilderna och mina erfarenheter. Jag kan säga 
på en gång att jag bara kommer att visa det jag tycker är 
bra exempel på gestaltning.
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Bild 5
Först ska jag visa ett exempel här ifrån Borlänge som 
visar blommor.

Bild 6
Den här platsen ligger nära järnvägsstationen. Flera av 
er har säkert sett den, den är en del av den ombyggda 
gatan framför järnvägsstationen. Jag är ofta skeptisk till
alltför trädgårdslika rondeller, men här tycker jag det 
fungerar bra. Omgivningarna har karaktären av park 
och rondellen får lite karaktären av parkrabatt.

Bild 7
Här ser vi den från ett annat håll och lite närmare. Som 
vanligt finns det inget enkelt svar på när det är rätt med 
blommande rondeller och när det känns ”fel”. Blommor 
är ju något som de flesta upplever som positivt och blir 
glada av att se.
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Bild 8
Ni som varit på plats vid järnvägsstationen i Borlänge 
vet att det faktiskt finns två rondeller som har likartad 
formgivning. Att använda sig av ett genomgående tema 
kan vara en lyckad väg när man har flera rondeller längs 
ett stråk. Jag ska nu visa ett par exempel 
från Hudiksvall.

Bild 9
Den här cirkulationen ligger centralt i Hudiksvall i en 
frekventerad korsning. Formgivningen är enkel men den 
upplyfta lite välvda gräsytan. Gräs och natursten -
otroligt enkelt. I refugerna har man planterat buskar, det 
är kantsten mot de omgivande ytorna och alla gräsytor 
är kortklippta. Lite längre ut från centrum ser det lite 
annorlunda ut.

Bild 10
Samma enkla form på rondellen med den välvda 
gräsytan upplyft av en naturstensmur. Men 
omgivningarna har fått en enklare utformning. Asfalt på
refugerna, ingen kantsten mot sidoområdet och (vilket 
inte syns på bilden) extensivt skötta gräsytor och 
buskage i sidoområdena. Temat behålls men anpassas 
till platsen.
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Bild 11
Nästa tema är träd. Något som vi landskapsarkitekter är 
förtjusta i, men som inte är trafiksäkra när de blivit lite 
större. Träd är ett bra sätt att skapa en volym i rondellen
och ändå låta den ha en viss genomsiktlighet.

Bild 12
Det här är en rondell modell äldre vid en av entréerna 
till Falun (från gruvan). Utformningen är enkel och 
vacker. De är bara en platt gräsyta med tre gamla 
fruktträd. Fruktträden anknyter fint till den äldre 
bostadsbebyggelsen som finns intill rondellen. De är 
också mycket skulpturala och vackra på olika sätt vid 
alla årstider.

Bild 13
Den här bilden visar en av mina absoluta favoriter. 
Platsen ligger i Sundsvall. Omgivningarna är ganska 
röriga med olika typer av hus, skyltar och färger. 
Gräsytan är utformad som en vall kring en lite sänkt 
yta där träden står tätt. Träden bildar en fin volym som 
har en ihopsamlande effekt, de gör så att korsningen 
blir en plats, får en tydlig identitet. När det mörkt lyser 
markbelysning upp i träden. En i mitt tycke stark plats 
som jag tror många kommer ihåg.

BILAGA 11
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Bild 14
Rondellen i Sundsvall är också ett exempel på hur man 
kan skapa en plats med stark identitet med få medel. 
Minimalism är en företeelse som är väldigt inne inom
husarkitektur, landskapsarkitektur och 
inredningsarkitektur. Det kan vara väldigt snyggt, men 
kräver också en hel del för att bli rätt och inte upplevas 
som fattig.

Bild 15
Jag ska visa några bilder från Rättvik och den 
ganska nyligen ombyggda genomfarten. Här har man 
konsekvent arbetat med en nästan grafisk formgivning 
av cirkulationsplatserna. Plana gräsytor både i rondellen 
och sidoområdena.

Bild 16
Här ser vi en av rondellerna från ett annat håll. En sådan 
här minimialistisk utformning kräver pedantisk skötsel 
för att vara snygg. Ogräsen syns extra bra. Jag tycker 
man här balanserar på en knivsegg, det är på gränsen till 
för sparsmakat.
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Bild 17
I den här rondellen, som också ingår i genomfarten, 
står en grupp tallar. Enligt min mening är de oerhört 
betydelsefulla, de lyfter rondellen. Kanske känns 
de extra betydelsefulla med tanke på att de andra 
rondellerna på sträckan är så enkla.

Bild 18
Här ser vi dem från ett annat håll. Här ser vi också en 
representant för de stora tallar som finns i omgivningen. 
Tyvärr är tallarna borttagna, vilket är mycket tråkigt 
tycker jag.
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Bild 19
Så till något helt annat som kan vara ganska knepigt att 
hantera, nämligen lutande korsningar. Det är ju inte helt 
ovanligt och hur gör man? Ska hela rondellen luta eller
ska man pararera på något sätt?

BILAGA 11



Bild 20
Mitt fösta exempel är från Söderhamn i ett mycket 
centralt läge. Här har man valt att ta upp lutningen 
med en naturstensmur. Muren är så pass hög att den 
ger rondellen en volym trots att det är en helt platt 
gräsyta ovanpå. Kör man runt rondellen hittar man 
en överraskning på andra sidan: i gräsytan ligger en 
cirkulär spegel som en liten damm. Det lönar sig att ta 
ett par varv i rondeller ibland.

Bild 21
Nästa exempel kommer från Östersund och ligger i en 
mycket lutande korsning. Här är rondellen terrasserad 
i tre steg med naturstensmurar. Terrassytorna består 
av ett lite grövre grus och sedummattor ligger utlagda 
i gruset. Högst upp ligger ett stenblock. Platsen ligger 
precis i kanten av centrala Östersund. Refugerna är 
gräsklädda men med breda gatstensfriser som gör att de 
känns mer stadsmässiga.

Bild 22
Här ser vi rondellen från ett annat håll och 
sedummattorna syns lite tydligare. Det vi inte ser är att 
skiffermuren som bygger upp terrasserna kommer igen 
som stödmur på ett annat ställe i cirkulationsplatsen. 
Hela platsen är omhändertagen och genomarbetad. Den 
svåra lutningen har lösts på ett elegant sätt. 
Mycket snyggt!
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Bild 23
Cirkulationen i Östersund leder mig över till ett 
kärt ämne när det gäller rondeller, nämligen konst i 
rondellen. Det är något som är svårt, de flesta exempel 
jag sett på konstverk i rondeller är inte bra. Rondellen 
är en attraktiv yta att ställa något i, den syns ju så bra. 
Men den är också en svår yta att ställa något i. De 
som passerar rör sig runt rondellen och konstverket 
exponeras från olika håll och med olika bakgrund.

Bild 24
Det första exemplet är från Gävle. Rondellen består av 
en enkelt utformad grusyta med en karta av Gävle i röd 
plåt. Gavleån lyser som ett blått band när det är mörkt.
Det här konstverket tål att man rör sig runt.

Bild 25
Så här ser det ut från ett annat håll. Cirkulationsplatsens 
omgivningar är gröna, platsen ligger något nedsänkt i 
förhållande till omgivningen som består av skog. Att
konstverket har så pass lugna omgivningar gör sitt till 
att det fungerar. Det hade inte varit ett lika bra exempel 
om det legat en bensinmack med flaggspel och sån’t i 
varje kvadrant.
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Bild 26
Nästa exempel är från Falun. Här är hela rondellen 
inklusive sidoområdena ett konstverk. En enkel 
sluttande form, som en avhuggen kulle, som består av 
grovt kross. Krosset återkommer i sidoområdena som vi 
ser på den här bilden.

Bild 27
Här ser vi rondellen från ett annat håll. Gräsytan står i 
kontrast till krosset både i färg och känsla, det mjuka 
gräset mot det hårda krosset. Den här platsen är inte 
lättillgänglig och då menar jag i betydelsen att man 
kanske inte älskar den första gången man ser den. 
När jag såg den första gången tänkte jag ”men vad är 
detta?”.
Men den vinner med tiden. Nu tillhör den en av mina 
favoriter: enkel och konsekvent genomförd. Den 
sluttande formen bjuder på den där lilla överraskningen 
som behövs för att lyfta platsen. Om man först möter en 
vägg av kross hittar man en gräsyta när man kommer 
runt rondellen och tvärtom. Återigen: den lönar sig att ta 
ett extra varv ibland.

Bild 28
Mina sista exempel är hämtade från ”landet” om jag får 
uttrycka mig så. De ligger båda utanför tätorten och är 
stora rondeller vilket är en förutsättning om man ska få 
”utsnitt ur landskapet” att fungera. 
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Bild 29
Det första exemplet är från Borlänge. I en lågpunkt 
ligger ett utsnitt av det omgivande åslandskapet. 
Kullen i rondellen är hög, man ser inte vad som händer 
bakom. När man kommer från de olika vägarna smälter 
rondellen ihop med bakgrunden. Jag tycker att det ofta 
är en fördel om man kan ana trafiken som befinner sig i 
rondellen. Man behöver inte se hela bilen, taket räcker, 
då får i alla fall jag en känsla av kontroll, jag vet redan 
när jag är en bit från rondellen om det finns andra bilar 
som befinner sig i cirkulationen.

Bild 30
Det problemet är löst i mitt andra exempel som finns i 
Sälen. Det är ytterligare en av mina absoluta favoriter. 
Rondellen består av en gräsmark med några stenblock 
och småtallar. Den ser precis ut som omgivningen.

Bild 31
Här ser vi ännu bättre hur en bit av naturen 
bara blivit kvar i mitten. Enkelt och genialiskt. 
Sammanfattningsvis vill jag säga: Var inte rädd för det 
enkla, det blir oftare för plottrigt än för enkelt. Och 
glöm inte sidoområdena, det är hela platsen vi 
jobbar med.
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Bilaga 12, 
“Tillgänglighet för synskadade i cirkulationsplatser”
Lisa Jonsson, LTH Trafikteknik
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Bilaga 13, “Gårdsgator i Göteborg eller Hur man
flyttar sin fastighet från bakgatan till finrummet”
Beata Löfmarck, Trafikkontoret Göteborg
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Bilaga 14, “Erfarenheter av reglering med skylten 
för gårdsgata i Malmö”
Olle Thor, Gatukontoret Malmö kommun
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Bilaga 15, “Gårdsgata i Borlänge – 
Trafiksäker samspelsplats”
Anders Eklund, Borlänge Energi
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Bilaga 16, “Idéskrift om cirkulationsplatser”
Sari Wallberg, Tyréns Malmö
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Bilaga 17, “Kritiska frågeställningar kring cirkulationsplatser”
Christer Hydén, LTH Trafikteknik
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