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Chefsarkitektens
förord

Trafikverkets styrelse antog i juni 2017 en ny arkitekturpolicy. Den omfattar
all verksamhet i Trafikverket: planering, byggande och underhåll av vägoch järnvägsanläggningar. Arkitekturpolicyn fastslår att Trafikverkets ska
medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer
som är väl fungerande, hållbara och vackra. Det ställer krav på kunskaper
om utformning, både internt inom Trafikverket samt hos konsulter och
entreprenörer.
Trafikverkets arbetssätt ska säkerställa god arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som samspelar med landskapet och människorna.
Väl utformade trafikanläggningar ger förutsättningar för säkra och behagliga resor samt en samhällsekonomisk vinst. Genom samverkan med brukare, kommuner och andra intressenter kan Trafikverket skapa en gemensam
arbetsprocess, där erfarenheter utbyts och nya lösningar prövas. Trafikverket ska arbeta för en allmänt vedertagen inställning där samtliga inblandade är införstådda i att varje streck som ritas, beslut som fattas, kravställning som skrivs eller förvaltning som utförs bidrar till trafikanläggningens
arkitektoniska uttryck.
Denna dokumentation med rekommendationer för arkitektonisk utformning av cirkulationsplatser syftar till att skapa ett helhetstänk kring cirkulationsplatsers utformning, samt öka kunskapen om hur lyckad arkitektonisk
utformning i denna typ av trafikanläggning kan uppnås.
Jag skulle vilja tacka alla er som bidragit i
arbetet med dessa rekommendationer. Tillsammans får vi hjälpas åt att sprida dem vidare
och arbeta för att de efterlevs.
Johan Folkesson, chefsarkitekt Trafikverket

Förord 5

Sammanfattning &
författarnas förord

Detta dokument presenterar ett antal principer som utgör rekommendationer för arkitektonisk utformning av cirkulationsplatser.
Rekommendationerna syftar till att skapa ett helhetstänk kring
cirkulationsplatsers utformning samt öka kunskapen om hur en
lyckad arkitektonisk utformning kan uppnås. Fokus ligger på att
tydliggöra vilka arbets- och tankesätt som ska vara standard inom
Trafikverkets projekt. Detta eftersom rätt tanke- och arbetssätt utgör nyckeln till att skapa långsiktigt hållbara trafikmiljöer med god
funktion och estetik. Rekommendationerna är menade att vägleda
såväl projektledare och projektgrupp som beslutsfattare och andra
berörda.
I dokumentet beskrivs även ett antal befintliga cirkulationsplatser som kan fungera som inspirerande exempel. De konkretiserar
några av de principer och rekommendationer som lyfts fram i den
inledlande teoretiska delen. Det är svårt, nästintill omöjligt, att
finna det perfekta exemplet. För att understryka detta har vi angivit vad i den arkitektoniska utformningen som vi anser vara särskilt bra och vad som kunde ha gjorts bättre i de konkretiserande
exemplen.
Så vad i den arkitektoniska utformningen av cirkulationsplatser
lyckas man som regel med och vilka tendenser till misstag har vi
sett?
Till att börja med; Cirkulationsplatser är fantastiska! De bidrar till
att antalet olyckor i korsningar, särskilt de med allvarlig utgång,
minskar.
Materialval i cirkulationsplatser som uppförs i Trafikverkets
regi håller ofta hög kvalitet. Materialen är robusta i kantstenar,

6

Rekommendationer för arkitektonisk utformning av cirkulationsplatser

överbyggnader och slitlager. Detta är viktigt då miljöerna utsätts
för hårt slitage samt bidrar till att platsen upplevs ordnad och
fungerar över tid.
Ambitionen att skapa en bra trafikplats när en cirkulationsplats
byggs bidrar ofta till en hög ambition såväl trafiktekniskt som
arkitektoniskt. Detta gör att de estetiska frågorna ofta kommer
in tidigare i arbetsprocessen och får mer fokus än i tradionella
vägprojekt.
Ett vanligt misstag i den arkitektoniska utformningen av cirkulationsplatser är att den tenderar att fokusera på rondellytan. Utformningen av cirkulationsplatsen som helhet blir lidande och det
är vanligt att komersiella syften och signalerande funktioner får ta
stor plats. Det är även vanligt att kopplingen till det kringliggande
landskapet blir mycket svag.
Ett annat vanligt misstag är att skalan och detaljeringsgraden i
den arkitektoniska utformningen inte är anpassad efter att majoriteten av de människor som upplever platsen färdas i motorfordon.
Det gäller både vad som är möjligt att se från ett motorfordon och
vad som är möjligt att upplevas i de aktuella hastigheterna.
Båda dessa vanliga misstag ger som regel sämre funktion och
minskad trafiksäkerhet, exempelvis genom att trafikanternas uppmärksamhet lockas från trafiken.
Vi har också sett att den arkitektoniska utformningen många gånger blir för skötselkrävande i jämförelse med den nivå på skötsel
som Trafikverket kan och bör hålla. Resultatet blir att trafikplatsen
upplevs ovårdad eller att driftpersonal måste vistas i en riskfylld
arbetsmiljö onödigt ofta.
Vi hoppas att rekommendationer och exempel i detta dokument
kan inspirera er alla till att skapa och förvalta många vackra och
hållbara cirkulationsplatser.
Trevlig läsning!
Carina Daubner & Julia Svärd

Förord 7

Innehåll
Inledning							
Syfte, Arbetsprocessen, Bakgrund			
12
Rekommendationer					
Rätt projektgrupp & arbetssätt			
18
Tydlig målbild & välmotiverad ambitionsnivå
20
Landskapsanpassning & helhetsgrepp		
22
Annonsering på avstånd				24
Tidig samordning av vägutformning
och arkitektonisk utformning				26
Genomtänkt formspråk & material			
28
Välmotiverad signalerande utformning		
32
Genomtänkt utsmyckning - konst,
effektbelysning, etc. 					34
Genomtänkta tillfälliga installationer		
37
Uppföljning & erfarenhetsåterföring			37
Projektexempel					
Enkel & lågmäld - Skog 				
Enkel & lågmäld - Buskar & träd 			
Enkel & lågmäld - Perenner & träd			
Enkel & lågmäld - Äng 				
Enkel & lågmäld - Sedum 				
Enkel & lågmäld - Hårdgjort 				
Signalerande - Konstnärlig utsmyckning 		
Signalerande - Trädplanteringar 			
Signalerande - Gräs, träd och murar 			
Ytterligare funktion - Korsning gc-väg i rondellyta
Källor							

40
44
46
48
50
52
54
58
62
64
70

Inehåll 9

Vy över rondellytan i cirkulationsplats med konstnärlig utsmyckning av
Monika Gora längs E14/E45 vid Odenskog utanför Östersund.
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Inledning

Foto: Lennart Jonasson

I det här kapitlet beskrivs dokumentets syfte och
arbetsprocessen bakom framtagningen av det. Här
finns även förklaringar av några relevanta begrepp.

Inledning
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Syfte
Det huvudsakliga syftet med detta dokument är att få till ett helhetstänk kring
cirkulationsplatsers utformning samt öka kunskapen om hur lyckad arkitektonisk
utformning kan uppnås. Ett syfte är också att tydliggöra vilken typ av arbetsprocess
och tankesätt som Trafikverket ska ha som standard i sina projekt.
Rekommendationerna är menade att vägleda såväl projektledare och projektgrupp
som beslutsfattare och andra berörda. Fokus ligger på att förtydliga generella
arbets- och tankesätt som utgör nyckeln till att kunna skapa hållbara trafikmiljöer
med god funktion och estetik.

Arbetsprocessen
De rekommendationer för arkitektonisk utformning av cirkulationsplatser som
presenteras i detta dokument är baserade på litteraturstudier, en projektspecifik
workshop samt fältstudier.
Litteraturstudierna bestod av inläsning av dokument som berör utformning av
cirkulationsplatser, för att få en överblick av vilka rekommendationer, råd och tips
som redan finns. Bland annat studerades VGU (Vägar och gators utformning) och
litteratur med rekommendationer för cirkulationsplatser från övriga Nordiska länder och Storbritannien. Studierna innefattade även ett antal examensarbeten och
populärvetenskaplig litteratur inom ämnet.
Workshopen genomfördes våren 2016 i centrala Stockholm. Dess huvudsakliga
syfte var att samla in kunskap och erfarenheter, diskutera lämpliga principer samt
lyfta bra och dåliga exempel på cirkulationsplatsers utformning. 11 personer med
kompetens och erfarenhet inom vägutformningens olika aspekter från statlig, kommunal och privat sektor deltog.
Fältstudierna utfördes genom kart- och litteraturstudier samt platsbesök. Urvalet
baserades på kriterier framtagna utifrån de principer och exempel som diskuterades vid workshopen. Syftet med fältstudierna var att hitta exempel på projekt där
den arkitektoniska utformningen överensstämmer med många av de rekommendationer som presenteras i detta dokument.

Bakgrund
I takt med att cirkulationsplatser blivit en mycket vanlig korsningstyp har behovet
av rekommendationer för deras arkitektoniska utformning ökat. Många cirkulationsplatser har en bristfällig utformning på grund av att rondellytan hamnat i
fokus samt att den arkitektoniska utformnigen utförts som en separat process och
påverkats av starka lokala intressen. Vanligt förekommande är att den arkitektoniska utformningen inte är långsiktigt hållbar, inte behandlar cirkulationsplatsen som
en helhet samt inte är anpassad efter trafikmiljön och det omgivande landskapet.
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Illustration över cirkulationsplatsens olika delar, som de
benämns i detta dokument.
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Rekommendationer
I det här kapitlet beskrivs ett antal principer som
utgör Trafikverkets rekommendationer vid arkitektonisk utformning av cirkulationsplatser. Fokus
ligger på att förtydliga generella arbets- och
tankesätt som utgör nyckeln till att skapa långsiktigt hållbara trafikmiljöer med god funktion
och estetik. Rekommendationerna är menade att
vägleda såväl projektledare och projektgrupp som
beslutsfattare och andra berörda.

Rekommendationer
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Rekommendationerna är indelade
i följande grupper:
1. Rätt projektgrupp & arbetssätt
2. Tydlig målbild & välmotiverad ambitionsnivå
3. Landskapsanpassning & helgetsgrepp
4. Annonsering på avstånd
5. Tidig samordning av vägutformning & arkitektonisk utformning
6. Genomtänkt formspråk & material
7. Välmotiverad signalerande utformning
8. Genomtänkt utsmyckning - konst, effektbelysning, etc.
9. Genomtänkta tillfälliga installationer
10. Uppföljning & erfarenhetsåterföring
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1. Rätt projektgrupp
och arbetssätt

Projektgrupp med rätt kompetenser
Projektgruppen ska vara teknikslagsövergripande så att alla frågor hanteras av
personer med rätt kompetens. Kontinuitet och effektivitet uppnås genom en
stabil sammansättning av projektgruppen genom hela arbetsprocessen.

Alla gestaltar
Alla i projektgruppen behöver vara införstådda i att varje streck som ritas, belsut som fattas och kravställning som skrivs är en del av gestaltningsarbetet. En
gemensam process där funktion, hållbarhet och estetik vävs samman från början möjliggör ett lyckat resultat. Att gestalta är inte att utsmycka i efterhand.

Öppen dialog internt och externt med
målbildsfokus
Arbetsprocessen ska präglas av ett kontinuerligt utbyte av kunskap och idéer
mellan alla involverade parter. Detta innebär öppen dialog mellan alla i projektgruppen såväl som andra berörda aktörer t.ex. kommunala tjänstemän, politiker,
medborgare och näringsliv.
Dialogen ska fokuseras på att skapa en samsyn kring ambitionsnivå och målbild för helheten. Den ska även utgå ifrån landskapsanalysen och åtgärdsvalsstudien och skapa enighet om vilka utgångspunkter för utformningen som ska
gälla.

Effektivitet med gestaltning och dialog från början
Arbetet med arkitektonisk utformning och dialog ska inledas vid projektets
start för att uppnå hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Är dessa processer
aktiva från början säkerställs att tidiga beslut fattats på fullständiga grunder.
Diskutera och lös konflikter, t.ex. mellan det regionala och det lokala, i ett tidigt
skede för att undvika missförstånd och missnöje som kan leda till kostsamma
ändringar.
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Trafikverket ansvarar
Trafikverket är ansvarig för utformning och förvaltning av cirkulationsplatserna
som helhet inom sitt trafikområde. Trafikverket ska inte ge plats för lokala intressen i utformningen, varken kommunala eller kommersiella, om de inte gynnar en trafiksäker, långsiktigt hållbar och lättorienterad helhetsmiljö. Får lokala
intressen omotiverad plats finns risk att trafikplatsens trafikförande egenskaper
försämras, exempelvis genom försämrad sikt eller att trafikanternas uppmärksamhet lockas från trafiken. Förvaltningen ska inte överlåtas till annan aktör om
det inte är starkt motiverat och en långsiktigt hållbar drift är säkerställd.

Lorem ipsum
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2. Tydlig målbild och
välmotiverad ambitionsnivå

Tydlig målbild för helheten vid start
Fastställandet av en målbild för cirkulationsplatsen, som omfattar såväl den
arkitektoniska som tekniska utformningen, är ett viktigt steg i inledningen av
projektet. Målbilden ska vara så tydlig och övergripande att det inte går att
behandla delar av cirkulationsplatsen som separata objekt eller ”öar”. Besvara
frågan: Vad är det man vill åstadkomma med cirkulationsplatsen som helhet?

Gemensamma prioriteringar utifrån helheten
Genom hela arbetsprocessen måste medvetna val göras där alla aspekter sätts
i sitt sammanhang och vägs mot varandra. Prioriteringar ska hela tiden styras
av projektets målbild så att resultatet blir en helhetslösning som alla i projektgruppen och övriga intressenter anser vara lyckad. Besvara frågan: Vad är
viktigast?

Ambitionsnivå för långsiktig hållbarhet
Ambitionen för alla cirkulationsplatser, oavsett roll, ska alltid vara långsiktig
hållbarhet, där de bästa lösningarna i ett såväl funktionellt som estetiskt perspektiv valts. Lägsta standard för utformning och material ska vara så hög att
cirkulationsplatsens funktion, form och upplevelsevärden håller över tid. Långsiktig hållbarhet ska prioriteras framför en låg initial kostnad. Ambitionen om
långsiktig hållbarhet innebär dock inte att lösningarna ska vara onödigt påkostade, utan att de ska vara genomtänkta och tillräckligt robusta för att fungera
över tid. Läs mer om vilka framgångsfaktorer som bidrar till en hög arkitektonisk kvalitet som håller över tid i Trafikverkets publikation Vacker och hållbar
- Hur åldras uppmärksammade trafikanläggningar?
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Platsspecifik målbild och ambitionsnivå
Målbilden och ambitionsnivån för cirkulationsplatsen ska utgå ifrån landskapsanalys och värdebeskrivningar så att all utformning kan motiveras (analys motiv - fysisk gestalt). Valen ska göras efter vilken roll cirkulationsplatsen har i
vägnätet och i det omgivande landskapet. Medvetna prioriteringar ska göras för
att avgöra vilka cirkulationsplatser som ska ha en målbild och ambitionsnivå som
innebär en signalerande utformning, d.v.s. har ett accentuerat uttryck, samt vilka
som ska ha en enklare och mer lågmäld utformning. Viktigt att poängtera är att
en enkel och lågmäld utformning inte innebär lägre prioritering av den arkitektoniska utformningen, d.v.s. inte en ogenomtänkt gestaltning. Ställningstaganden
ska göras i tidigt skede och samornas med önskade projektmål och trafikförutsättningar, så att eventuella konflikter kan hanteras direkt. Exempelvis kan
uppfyllelse av målbilden innebära en sänkning av hastighetsbegränsningen i en
cirkulationsplats för att minimera markintrånget landskapet, om landskapsanalysen pekat på att marken har högt bevarandevärde.

Särskilda motiv till ytterligare funktioner
Ytterligare funktioner i form av vistelseytor, parkering, dagvattenhantering,
genomfart för kollektivtrafik, etc. inom cirkulationsplatsen ska alltid kunna
motiveras av landskapsanalys och värdebeskrivning. Denna typ av funktioner
ska endast anordnas där motiv finns. Deras lämplighet ska alltid ifrågasättas
i arbetsprocessen. Fundera på vilka krav som måste uppfyllas för att de ytterligare funktionerna ska fungera på sikt, t.ex. om planskildhet är ett måste i en
korsning där fordonstrafik och oskyddade trafikanter samsas.

Rekommendationer
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3. Landskapsanpassning
och helhetsgrepp

Inled med landskapsanalys och värdebeskrivningar
Landskapsanalys och värdebeskrivningar ska ingå i det inledande skedet och utgöra
grunden för projektet. Genom arbetsprocessen ska motiv till angreppssätt och utformning, såväl arkitektonisk som teknisk, baseras på analysen och beskrivningarna.
Analysen ska svara på frågorna: Behövs en cirkulationsplats? Vad ska styra dess
utformning? Vilken typ av cirkulationsplats ska det vara? Vilka värden finns? Vilka
värden bör återställas? Vilka värden bör/kan tillföras? Etc.

Integrera i landskapet och anpassa efter trafikmiljön
All utformning ska anpassas efter det kringliggande landskapet så att cirkulationsplatsen integreras i omgivningens karaktär och skala. Detta är essentiellt för ett
lyckat helhetsresultat, oavsett målbild och ambitionsnivå för cirkulationsplatsen.
Trafikmiljöns behov ger vidare ramarna för cirkulationsplatsens storlek, läge och
utformning. Både övergripande formspråk och detaljerad gestaltning ska samspela
med omgivningen och upplevas tydlig. Trots att cirkulationsplatser upplevs av
många människor, är det viktigt att utformningen alltid fokuseras på att skapa en
funktionell trafikmiljö. Det innebär bland annat att utformningen görs mer storskalig
och med lägre detaljeringsgrad än i en vistelsemiljö.

En sammanhängande helhet
Cirkulationsplatsen ska behandlas som en sammanhängande helhet. Att skapa
helhet innebär att ”läka ihop” alla ytor genom att utforma dem med samma
omsorg och karaktär, d.v.s. inte fokusera på rondellytan. Stor vikt ska läggas vid
hur man ankommer platsen samt på sidoytorna eftersom de ansluter cirkulationsplatsen till omgivningen. Om någon del ska ha avvikande utformning än övriga
ytor ska det beslutet ha formulerats i målbilden med stöd av landskapsanalysen.
En grundläggande förutsättning för den sammanhängande helheten är att denna
skapas i en gemensam teknikslagsövergripande process. Våga göra omtag för att
få till en bra helhetsutformning så att tillägg i form av spärrlinjer, olika typer av
skyltar och dylikt kan undvikas.
Oavsett ansvarsfördelning för cirkulationsplatsens olika delar ska Trafikverket
alltid värna om helheten, om Trafikverkets del i relation till helheten och om dialog
kring helheten. Även övriga aktörer kan då utforma sin del utifrån helheten, vilket
ger förutsättningar för ett lyckat resultat.
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4. Annonsering
på avstånd

Logiskt placerad och utformad trafiklösning
Cirkulationsplatsen som korsningspunkt blir logisk och tydlig om den erbjuder
en funktionell trafiklösning som anpassats efter och är en del av det omgivande landskapet. Hur cirkulationsplatsen upplevs på avstånd beror på placeringen, linjeföringen och geometrin. I projektets inledning behöver projektgruppen, med vägutformare och gestaltningskompetens, komma överens om den
grundläggande utformningen och tillsammans besvara frågorna: Hur ska cirkulationsplatsen placeras i landskapet? Hur ska vägen ansluta till cirkulationen?

Vägrummet annonserar ankomst
Cirkulationsplatsen kan förtydligas genom utformning av vägrummet som uppmärksammar trafikanten på att hen närmar sig något, d.v.s. som annonserar
trafiklösningen. För detta är sidoytorna särskilt viktiga eftersom dessa upplevs
på avstånd, till skillnad från rondellytan som upplevs först inne i cirkulationsplatsen. Det kan bland annat handla om avsmalning av vägrummet, siktreducering eller tillägg av element i vägrummet som signalerar miljöförändring, t.ex.
alléträd eller belysningsstolpar. Alla fysiska medel som ingår i annonseringen
ska, likt övrig utformning, kunna motiveras utifrån landskapsanalys och värdebeskrivning. Exempelvis kan det vara motiverat att minimera antalet vertikala
element i ett flackt och öppet landskap.

Landskapsgestaltad siktreducering
Vid gestaltning av cirkulationsplatser måste placering av siktskymmande och
eller oeftergivliga föremål studeras noga. VGU ger god vägledning för vilka krav
på sikt som måste uppfyllas i trafikplatsen. Siktreducering används ofta för att
annonsera hastighetsreducering, vilket kan vara ett bra medel för att förbereda trafikanter på ankomst till en cirkulationsplats. Detta behöver göras så att
önskad effekt uppnås i god tid innan cirkulationsplatsen. Om sikt ska medges
över rondellytan eller ej beror på hur cirkulationsplatsen är utformad i övrigt,
exempelvis dess storlek och skyltad hastighet.
Likt all annan utformning ska siktskymmande element passa in i det omgivande landskapet. Exempel på tillvägagångssätt kan vara att använda markmodellering i ett kuperat landskap eller tallplanteringar i ett landskap med tallskog.
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5. Tidig samordning av vägutformning
och arkitektonisk utformning

Medvetna val av storlek på rondellyta och sidoytor
Storleken på rondellytan och ytorna vid sidan av vägen ger grundförutsättningarna för cirkulationsplatsens helhetsgestaltning. När målbilden för cirkulationsplatsen är överenskommen är nästa steg att avgöra vilken storlek på sidoytor
och rondellyta som krävs för att uppfylla målet. Detta kräver dialog mellan
vägutformare och gestaltningskompetens. Större ytor ger ofta större möjligheter att skapa en rumslig gestaltning, inkludera mer landskap i trafikmiljön och
med små medel få till en bra helhet. Av den anledningen bör större ytor ofta
förordas, speciellt om målbilden är att cirkulationsplatsen ska vara signalerande.

Medveten hantering av hinderfri zon
Den hinderfria zonen är en av de aspekter som har stor påverkan på vilka möjligheter som finns för den arkitektoniska utformningen. Det är därför viktigt att
gestaltningskompetens och vägutformare arbetar tillsammans i ett tidigt skede
så att den hinderfria zonens utbredning hanteras medvetet, både i rondellyta
och sidoytor. Bland annat är vinkeln hos anslutande vägar in i cirkulationsplatsen betydelsefull för möjligheterna att placera större element eller vegetation i
rondellyta och sidoytor.

Hastighetsreducering integrerad i
helhetsutformningen
Hastighetsreducerande lösningar ska alltid intregreras i helhetslösningen och
arbetas fram av hela projektgruppen tillsammans. Alla delar av utformningen
ska bidra till att trafikanterna får rätt hastighet. Därför behöver geometrisk
utformning, linjeföring hos anslutande vägar och landskapliga element utformas tillsammans. Spärrområden, farthinder, räfflor och omotiverade siktskymmande planteringar är onödiga om den övergripande vägutformningen är bra.
Avvikande markmaterial kan användas för att visuellt begränsa körbanan där
framkomlighet för större fordon krävs, men endast om det först är säkerställt
att vägrummet är rätt utformat.
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Minimera antalet skyltar
En väl genomtänkt och sparsam skyltning bidrar till en välfungerande och lättorienterad trafikmiljö. Genom att minimera mängden information kan trafikanternas uppmärksamhet riktas mot det som är väsentligt. Samlokalisering av de
skyltar som krävs är också en del i att skapa en lugn trafikmiljö. Är cirkulationsplatsen utformad korrekt behöver inte skyltar finnas i rondellytan, eftersom
körreglerna i en cirkulationsplats alltid är desamma. Om det anses nödvändigt
att initialt skylta cirkulationsplatsen lite mer för att uppmärksamma trafikanter
på en ny trafiklösning, ska nedmontering av tillfälliga skyltar planeras in efter
något år. Krav ska även ställas på maximal reducering av övrig skyltning inom
vägområdet.

Medveten hantering av olika trafikslag
Att skapa en säker trafiklösning och god orienterbarhet för samtliga aktuella
trafikslag, kräver en bra helhetsutformning där arkitektonisk gestaltning och
vägutformning är samordnad. Besvara tillsammans frågorna: Behövs en öppen
gestaltning så att trafikanter syns bra och får överblick, eller behövs en mer
sluten gestaltning för att fokusera uppmärksamheten? I vissa fall kan det vara
aktuellt att minska bekvämligheten för bilister för att lägga större vikt vid t.ex.
oskyddade trafikanter eller andra värden på platsen.

Funktionell flexibilitet mot standarder/
rekommendationer
Med ett tidigt samarbete mellan olika kompetenser kan projektgruppen finna
gemensamma motiv för att göra avsteg från standarder och rekommendationer, för att få en bättre helhetslösning. Landskapsanalysen kan ge stöd/motiv
till flexibilitet och undantag.

Rekommendationer
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6. Genomtänkt formspråk
och material
Utgå från landskapet, målbild och ambitionsnivå
Den första utgångspunkten för formgivning och materialval är det kringliggande landskapet, vilket innebär att anpassa allt efter omgivningens karaktär, skala
och förutsättningar. Den andra utgångspunkten är att formge och välja material så att överenskommen målbild och ambitionsnivå för cirkulationsplatsen
uppfylls. Formspråk och material (inkl. vegetation) kan ge cirkulationsplatsen
en karaktär som är neutral i sammanhanget eller som förstärker platsen som
orienteringspunkt, d.v.s. som signalerar. Om utformningen ska vara neutral/
enkel eller signalera styrs av bestämd målbild och ambitionsnivå. Hämta motiv
och inspiration i landskapsanalys och värdebeskrivningar.

Orienterbarhet
Fokus för formspråk och materialval är att skapa en så logisk och lättorienterad
miljö som möjligt. Det grundläggande tillvägagångssättet ska alltid vara att
skapa en harmonisk helhet som inte förvirrar trafikanterna eller drar till sig för
mycket uppmärksamhet. Gestaltningen ska stödja och guida trafikanterna, inte
distrahera dem. Med en stark koppling till det kringliggande landskapets karaktär ökar orienterbarheten genom att omgivningen framhävs. Ett sätt att göra
detta är att ge cirkulationsplatsen en enkel och lågmäld utformning. Endast på
ett fåtal utvalda platser bör cirkulationsplatsen utformas så att den förstärker
platsen som orienteringspunkt, d.v.s. ges en utformning som signalerar.

Helhet med rumslighet och material
När det grundläggande formspråket sätts ska fokus alltid ligga på den rumsliga
gestaltningen. Alla cirkulationsplatsens delar ska bindas samman till en helhet
som skapar en sammanhängande rumslighet på platsen, så att trafikanterna
upplever att de passerar igenom något, inte bara kör intill något. Ett klassiskt
sätt att skapa rumslighet är att ”hålla mitten fri” (Camillo Sitte), men det finns
många andra möjligheter.
Vegetation och andra material är viktiga komponenter i att skapa helhet och
rumslighet. Växt- och materialval ska vara konsekventa genom hela cirkulationsplatsen, d.v.s. alla ingående ytor ska behandlas på ett sammankopplat och
logiskt sätt. Sträva alltid efter att tillföra värden, men var noga med att inte-
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grera alla ingående delar i en helhetsgestaltning som anpassas till landskapet
samt följer målbild och ambitionsnivå.

Less is more
Välj formspråk och material så att en harmonisk och okomplicerad helhet
skapas, där trafikanternas uppmärksamhet riktas mot det som är väsentligt.
Undvik olika typer av objekt och fokusera på att skapa en sammanhängande
helhetsgestaltning. Ta hänsyn till cirkulationsplatsens sammanhang, t.ex.
landsbygd eller tätortsmiljö, att det är en trafikmiljö samt vilken typ av trafikanter som den är avsedd för. Exempelvis kan detaljeringsgraden vara högre i en
cirkulationsplats i tätort med lägre hastigheter och oskyddade trafikanter, än
i en cirkulationsplats på landsbygden som i regel främst trafikeras av motorfordon i högre hastigheter. Undvik större släta och hårdgjorda platåer i cirkulationsplatsen eftersom de ofta fylls med säsongsrelaterad utsmyckning.

Tydlighet och värden under hela året
Cirkulationsplatsens helhetsutformning ska alltid vara tydlig, vilket innebär att
dess övergripande form och rumslighet ska kunna upplevas under alla årstider. De former och element som bygger upp gestaltningen måste alltså vara
så stabila att de syns på vintern, även då det är snö. Sträva även efter att växtoch materialval ska bidra med så många värden som möjligt under hela året.
Utnyttja vegetationens stora fördelar i att den har naturliga årstidsskiftningar
som bidrar med upplevelsevärden och variation. Undvik att plantera växter i
vägrummet som lockar till sig djur eftersom det medför ökad olycksrisk.

Välutformade hinderfria zoner
Utnyttja de ytor som finns inom hinderfria zoner för att åstadkomma en bra helhetsutformning. Formge dessa med markmodellering, vegetation och material
som gör att de hänger samman med resterande delar av cirkulationsplatsen.
Arbeta med vegetation som är eftergivlig men bidrar till rumslighet och andra
kvaliteter, t.ex. flerstammiga mindre träd och större buskar som ger grön volym
utan att ha robust stam. Därutöver kan perenner och ängsvegetation bidra
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med värden nära inpå vägen. Använd markmodellering för att skapa rumslighet eller tydligare formspråk där det endast går att använda mindre eftergivliga växter och material, t.ex. upphöjda ytor eller sänkor. Stegvis höjning med
trappningar eller ondulering/överhöjning är möjliga alternativ där högre kanter
inte kan användas.

Låg skötselnivå och hållbara lösningar
Cirkulationsplatsens formspråk, vegetation och material ska klara trafikmiljöns slitage och underhållsarbeten över tid. De ska vara så robusta att platsen
upplevs omhändertagen även med minimal skötsel. Starka motiv ska krävas för
en utformning som behöver högre skötselinsatser än minimala. Detta är inte
enbart av kostnadsskäl, utan även för att underhållsarbete innebär arbete i en
riskfylld miljö.
Använd endast material som med säkerhet är enkla att drifta, slitagetåliga,
torktåliga och salttåliga. I ett långsikitgt perspektiv kan högre initiala kostnader, för anläggning och etablering, motiveras eftersom driftkostnaderna då blir
lägre på sikt. Beakta att ytor med olika typer av krossmaterial och större fogar
kräver minimal skötsel initialt, men ofta mycket mer på sikt p.g.a. ogräs. Planteringar med buskar och perenner kräver ofta mer skötsel under etableringsperioden men kan därefter vara extremt lättskötta, om växtval och växtbäddar
är korrekt utförda.Viktigt är också att säkerställa rätt skötsel av växterna från
början samt vara noga med kontroll och uppföljning. Färdiga mattor med vegetation är bra alternativ för snabb etablering, speciellt i trafikmiljöer med låg
tillgänglighet och hög arbetsmiljörisk. Sommarblommor och planteringar som
kräver stora skötselinsatser årligen ska inte förekomma i trafikmiljö.
Samtliga ytor måste vara förlåtande mot bristfällig skötsel, d.v.s. inte uppfattas
som skräpiga eller trasiga om skötseln inte utförs som planerat. Detta är särskilt viktigt att beakta när man väljer att inte ha växtlighet, eftersom vegetation
med ogräs oftast inte uppfattas lika störande som en hårdgjord yta med ogräs.
Diskutera lösningar med driftpersonal under projekteringsskedet för att klargöra
vad som är lätt/billigt respektive svårt/dyrt att sköta, samt vilka redskap och
vilken kompetens som finns att tillgå på den aktuella platsen. Var öppna för nya
skötselmetoder och diskutera detta med driften, t.ex. mekaniserat underhåll med
robotgräsklippare.
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7. Välmotiverad signalerande
utformning
Endast på väl valda platser
En utformning som har ett så accentuerat uttryck att cirkulationsplatsen blir en
orienteringspunkt, d.v.s. signalerar, ska endast finnas där det är starkt motiverat.
Den roll cirkulationsplatsen ska ha, signalerande eller enkel, styrs av vilken
roll cirkulationsplatsen har i vägnätet och i det omgivande landskapet. Motiven ska hämtas ur landskapsanalysen. Hela projektgruppen ska vara överens
om att målbild och ambition ska vara en signalerande utformning. Felplacerade siglanerande cirkulationsplatser eller för stort antal inom ett för litet
område försämrar orienterbarheten och trafikmiljön.
En signalerande utformning kan vara lämplig på platser där trafikanterna bör
uppmärksammas på något speciellt. Exempelvis för att markera en plats där
viktiga vägval görs, markera entrén till en tätort eller markera där hastigheten
påtagligt ändras.

Signalerande helhetsgestaltning, inte
manifestation
Cirkulationsplatser är i första hand en trafikmiljö och det är därför viktigt att en
signalerande utformning inte innebär ren manifestation av något. Syftet med
signaleringen är att uppmärksamma trafikanterna på något i trafikmiljön, inte att
starkt markera en viss kommun, näringsidkare eller liknande. Den signalerande
utformningen ska utgöras av en genomtänkt helhetsgestaltning, likt utformningen av alla andra cirkulationsplatser men med starkare karaktär. Oavsett vilka
aspekter som gör utformningen mer accentuerad och signalerande, är det viktigt
att det är en tydlig, väl genomtänkt och platsanknuten landskapsgestaltning som
binder samman platsen till en helhet. Detta kan underlättas om cirkulationsplatsen är större, eftersom det då finns mer yta att använda och storleken i sig kan
bidra till en starkare karaktär.
Utsmyckning, såsom konst och effektbelysning, kan bidra till att öka trafikanternas uppmärksamhet och därmed vara en del av en signalerande utformning.
Om konst eller annan utsmyckning ska användas ska rekommendationerna för
dessa element följas.
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8. Genomtänkt utsmyckning —
konst, effektbelysning, etc.
Särskilda motiv till utsmyckning
Utsmyckning, såsom konst och effektbelysning, ska endast finnas där det är
starkt motiverat. Motiven ska hämtas ur landskapsanalys samt styras av överenskommen målbild och ambitionsnivå för cirkulationsplatsen. Utsmyckningen
ska alltid kunna motiveras med en funktion, d.v.s. inte läggas till för effektens
skull. En lämplig funktion kan vara att bidra till en accentuerad utformning om
målbilden är en signalerande cirkulationsplats. Beakta att konstverk ofta är skyddade och att det därför kan vara svårt att göra önskvärda förändringar på platsen
i efterhand.
Tydliga motiv ska alltid finnas oavsett om det finns önskemål om eller finansiering
till utsmyckningen från annan part än Trafikverket. Om utomstående aktör ska
tillåtas påverka en cirkulationsplats utformning, ska denna vara en aktiv del av
arbetsprocessen från början.

Utsmyckad helhetsgestaltning
Ett grundläggande krav på utsmyckningen är att den är en del av vägmiljöns
helhetsgestaltning. Det innebär att utsmyckning i objektform inte ska förekomma. Detta för att utsmyckningen aldrig ska orsaka en rörig trafikmiljö eller
ta trafikanternas uppmärksamhet från det väsentliga.
För att möjliggöra en lyckad helhetslösning krävs att utsmyckningen integreras
från början av arbetsprocessen. Utsmyckning är inte en separat process, utan
måste vara med som en förutsättning direkt.

Platsanpassad utsmyckning i rätt skala
Ett annat grundläggande krav är att utsmyckningen ska vara anpassad efter
platsens och det omgivande landskapets karaktär, skala och förutsättningar.
Bejaka värdet i att konst och annan utsmyckning ska vara platsspecifik.
Utsmyckningens skala och detaljeringsgrad behöver anpassas efter att det är
en trafikmiljö, d.v.s. vara så enkel och tydlig att trafikanter kan uppleva den på
avstånd och vid passage i avsedd hastighet.
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Låg skötselnivå och långsiktigt hållbart
För en långsiktigt hållbar helhetslösning är det essentiellt att all utsmyckning är
tillverkad av hållbara material och upplevs välvårdad med minimala skötselinsatser. Sträva efter att åstadkomma stor effekt med så enkla medel som möjligt, d.v.s. undvik avancerade installationer. Beakta att utsmyckning som inte
fungerar som det är tänkt upplevs negativt och kostar mycket pengar.
Driftspersonal bör inkluderas i arbetsprocessen för att säkerställa att utsmyckningen blir lättskött och att kunskap finns för att drifta anläggningen på sikt.
Kreativitet och skönhet får aldrig gå före funktionalitet och hållbarhet över tid,
utan de måste vävas samman under hela arbetsprocessen.

Rätt kompetens som ansvarar för utsmyckningen
Att lyckas integrera utsmyckning i en trafikmiljö kräver att rätt kompetens och
erfarenhet finns inom projektgruppen. Avgörande för ett lyckat resultat är att
anlita en konstnär/designer som kan arbeta tillsammans med övriga teknikområden, samt som har förmågan att utforma konst/utsmyckning i rätt skala och
som integreras i helhetsgestaltningen.

Konstnärlig utsmyckning, E14/45 Odenskog, Östersund
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9. Genomtänkta
tillfälliga installationer

Uppfyll rekommendationerna för utsmyckning
I vissa fall kan det vara motiverat med tillfälliga installationer i en cirkulationsplats, t.ex. säsongbetonad utsmyckning. Rekommendationerna för tillfälliga
installationer är desamma som för ordinarie utsmyckning. Det vill säga att de
integreras i den ursprungliga helhetsgestaltningen, är anpassade efter platsen
och trafikmiljöns skala samt ger ett välvårdat intryck med minimala skötselinsatser. Uppfylls inte dessa krav ska tillfälliga installationer inte tillåtas.

Endast Trafikverkets egna installationer
Trafikverket tillåter inte andra aktörers tillägg, elinstallationer, utsmyckningar
eller skyltar inom vägområdet. Exempel på sådana tillägg är kommunala och
näringsidkares reklamskyltar, julbelysning samt urnor och amplar med säsongsplanteringar.

10. Uppföljning och
erfarenhetsåterföring

För att öka möjligheterna till lyckade lösningar behöver uppföljning och erfarenhetsåterföring av byggda cirkulationsplatser genomföras. Uppföljningen bör klarlägga vad som blev lyckat respektive mindre lyckat och varför. Arbetsprocessen
för varje projekt bör inkludera rutiner för projektledaren att efterfråga uppföljning
och dokumentera erfarenhetsåterföring. Resultatet behöver tillgängliggöras för
de som arbetat med projektet samt de som arbetar med liknande projekt. Med
en bred uppföljning och erfarenhetsåterförning av ett större antal befintliga cirukationsplatser skapas en verklighetsbaserad kunskapsbas.
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VyVy
över
rondellyta
med
korsning
av av
gc-vägar
i cirkulationsplats
över
rondellyta
med
korsning
gc-vägar
i
längs
Industrigatan längs
i Linköping.
cirkulationsplats
Industrigatan i Linköping.

Vy över rondellyta med korsning av gc-vägar i cirkulationsplats längs
Industrigatan i Linköping.
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Projektexempel
I det här kapitlet redovisas ett antal befintliga
cirkulationsplatser som uppfyller några av de
rekommendationer om arkitektonisk utformning
som presenteras i detta dokument.

Exempelvis:
∙ Helhetsgestaltning där rondellyta, refuger och sidoytor
tydligt hänger samman genom liknande utformning.
∙ Landskapsanpassad utformning där cirkulationsplatsen
integreras i omgivningen.
∙ Utformning anpassad efter trafikmiljöns och landskapets skala.
∙ Samordnad och genomtänkt utformning där
antalet element minimerats, t.ex. skyltar, spärrytor,
belysningsstolpar, etc.

Projekten är indelade i tre huvudsakliga
kategorier:
∙ Enkel och lågmäld - Helhetsgestaltning som smälter in.
∙ Signalerande - Helhetsgestaltning med accentuerat uttryck.
∙ Ytterligare funktion - Helhestagestaltning där delar av
cirkulationsplatsen har utformats för att fylla fler funktioner.

Projektexempel
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Enkel och lågmäld
Skog

Exempel: Väg 37/25, Växjö
Större cirkulationsplats där ursprunglig
skogsvegvetation bevarats i rondellyta och
sidoytor. Cirkulationsplatsen är väl integrerad i
det omgivande skogslandskapet.
Vad är bra?
∙ Landskapsanpassning där hela cirkulationen - rondellyta,
refuger och sidoytor - hänger samman med omgivande
landskap.
∙ Bevarande av befintlig skogsvegetation i rondellyta – träd och
undervegetation.

Vad kunde varit bättre?
∙ Sly som röjs bör transporteras bort från platsen eller placeras
där det inte är synligt från körbanorna.
∙ Drift av refuger och slänter bör göras med större försiktighet
för att inte lämna kvar skadade ytor med öppen jord.
Refugernas utformning behöver eventuellt omgestaltas för att
förhindra skador på ytorna.
∙ Slänter och refuger skulle kunna ha ängsvegetation istället
för klippt gräs för minskad skötsel, ökad biologisk mångfald
och bättre koppling till den omgivande skogsmiljön. Klippta
slänter och refuger ger dock en mer omhändertagen ram kring
skogen, vilket kan vara passande där cirkulationsplatsen är
belägen på gränsen till tätort.

∙ Tillägg av träd med samma karaktär som bevarad skog på
ytor där vegetation inte kunnat bevaras eller inte fanns.

∙ På sidoytor där träd återplanterats kunde bättre koppling
till omgivande skogsmiljön åstadkommits om ursprunglig
undervegetation/avbaningsmassor återanvänts.

∙ Utnyttjande av möjligheten att verkligen integrera
cirkulationsplatsen i det småländska landskapet.

Var passar den?

∙ Vegetation som bidrar med årstidsvariationer.

∙ I landsbygdsmiljö och på gränsen mellan tätort och
landsbygd, där cirkulationsplatsen omges av skogslandskap.

∙ Låg skötselnivå bortsett från klippning av slänter och refuger.

∙ Medelstor och stor cirkulationsplats.

∙ Sparsam skyltning. Nödvändiga skyltar och belysning är
placerade i sidoytor och refuger.
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Bevarad skogsmark i rondellytan med vegetation, topografi och stenar.

I sidoområden med nyplanterade träd hade bättre koppling till omgivning och rondellyta skapats om ursprunglig
undervegetation/avbaningsmassor återanvänts.
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Enkel och lågmäld — Skog
Vy över cirkulationsplatsen med bevarad skogsvegetation i rondellyta och sidoytor, vilket gör att cirkulationsplatsen
hänger samman med det omgivande landskapet

42

Rekommendationer för arkitektonisk utformning av cirkulationsplatser

Projektexempel

43

Enkel och lågmäld
Buskar och träd

Exempel: Blå vägen, Umeå

refuger. Buskarna i rondellytan knyter an till buskplanteringar
intill bebyggelsens fasader.

Medelstor cirkulationsplats med
marktäckande buskar och träd i rondellyta.
Överkörningsbara ytor och refuger med
smågatsten samt sidoytor med gräs och
träd. Cirkulationsplatsen samspelar väl med
omgivande miljöer.

∙ Vegetation som bidrar med årstidsvariationer.

Vad är bra?

∙ Sidoytorna kunde ha varit planterade med buskar istället
för klippt gräs för lägre skötselintensitet och en mer
sammanhållen helhet.

∙ Cirkulationsplatsen har anpassats till trafikmiljöns skala och
omgivande miljöer med gata och bostadsområden.
∙ Enkelt formspråk med få arter, vilket ger ett lugnt och
sammanhållet uttryck.
∙ Helhetsgestaltning med samma trädsort i rondellytan som
i gatans allé samt lika material på överkörningsbara ytor och

∙ Kantstöd, refuger och överkörningsbara ytor av hållbara
material (granit).
∙ Mycket låg skötselnivå i rondellyta efter etablering.
∙ Sparsam skyltning. Nödvändiga skyltar och belysning är
placerade i sidoytor och refuger.
Vad kunde varit bättre?

Var passar den?
∙ På gränsen mellan landsbygd och tätort samt i urban miljö.
∙ Liten och medelstor cirkulationsplats.

Vy över cirkulationsplatsen i Umeå. De marktäckande buskarna och träden i rondellyta har koppling till utformningen och vegetationen
i omgivande miljöer.
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Exempel: Odengatan, Kumla
Liten cirkulationsplats med marktäckande
buskar i rondellyta, refuger och sidoytor
samt överkörningsbar yta av storgatsten.
Cirkulationsplatsen uppfattas som en
sammanhängande enhet.
Vad är bra?
∙ Gestaltning med marktäckande buskar i alla ytor gör att hela
cirkulationsplatsen upplevs som en samlad enhet.

∙ Mycket låg skötselnivå efter etablering.
∙ Sparsam skyltning med något undantag och högre
belysningsstolpar endast i sidoytor.
Vad kunde varit bättre?
∙ Refugen som idag är målad borde utföras i storgatsten i
marknivå, likt överkörningsbar yta, för bättre hållbarhet och
större enhetlighet.
∙ Skylten i rondellytan bör tas bort eller placeras i lämplig
sidoyta.
∙ Belysningspollare i rondellytan medför ökad drift och är inte
nödvändiga.
Var passar den?

∙ Utformning som passar in i omgivande miljö med gata, service
och bostäder.

∙ På gränsen mellan landsbygd och tätort samt i urban miljö.

∙ Träd i rondellytans mitt bidrar med grön volym i gaturummet.

∙ Liten och medelstor cirkulationsplats.

∙ Vegetation som bidrar med årstidsvariationer.
∙ Kantstöd och överkörningsbar yta av hållbara material (granit).

Vy över cirkulationsplatsen i Kumla. Marktäckande buskar i rondellyta, refuger och sidoytor gör att hela cirkulationsplatsen uppfattas
som en sammanhängande enhet.

Projektexempel
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Enkel och lågmäld
Perenner och träd

Exempel: Östra kyrkogatan, Umeå

∙ Refuger i marknivå har samma utformning och material som
upphöjda refuger.

Två små cirkulationsplatser med
marktäckande perenner och träd i
rondellyta. Refuger av smågatsten samt
sidoytor av smågatsten och kullersten.
Cirkulationsplatsen samspelar väl med
omgivande miljöer.

∙ Låg skötselnivå efter etablering.

Vad är bra?
∙ Cirkulationsplatserna har anpassats till trafikmiljöns skala och
omgivande miljöer med gata, park och bostadsbebyggelse.
∙ Gemensam utformning av båda cirkulationsplatserna längs
gatan ger en sammanhållen vägmiljö längs sträckan.

∙ Sparsam skyltning. Nödvändiga skyltar och belysning är
placerade i sidoytor och refuger.
Vad kunde varit bättre?
∙ Skyltar med gatunamn som står i rondellytorna borde placerats
på andra platser, t.ex. i sidoytorna.
∙ En fris av smågatsten innanför rondellytans kantsten skulle
bidra till en mer samanhållen utformning där rondellyta, refuger
och sidoytor hänger ihop.
∙ Bättre skötsel av vegetationen, bl.a. utbyte av döda perenner
och borttagning av döda trädgrenar, skulle ge ett mer välvårdat
uttryck och på sikt mer lättskötta ytor.
Var passar den?

∙ Enkelt formspråk med få arter, vilket ger ett lugnt och
sammanhållet uttryck.

∙ På gränsen mellan landsbygd och tätort samt i urban miljö.

∙ Vegetation som bidrar med årstidsvariationer.

∙ Liten och medelstor cirkulationsplats.

∙ Kantstöd, refuger, sidoytor och överkörningsbar yta av hållbara
material (granit).

Upphöjd refug med samma utformning som refug i
marknivå.
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Avsnitt av sidoyta med väl utförda och underhållna
fogar.

Vy över cirkulationsplatsen vid Östra Kyrkogatan-Hissjövägen/Parkgatan. Utformningen hänger samman med omgivande
miljöer och med den andra närliggande cirkulationsplatsen.

Vy över cirkulationsplatsen Östra KyrkogatanSandaparken/Rothoffsvägen.

Projektexempel
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Enkel och lågmäld
Äng

Exempel:
Väg 55, Enköping/Uppsala
Stor cirkulationsplats med ängsvegetation
och enar i rondellyta samt ängsvegetation i
refuger. Cirkulationsplatsen uppfattas som
en del av det omgivande öppna landskapet.
Vad är bra?
∙ Gestalning där rondellyta och refuger tydligt hänger samman
och passar in i det omgivande öppna landskapet.
∙ Enkelt formspråk som ger ett lugnt och sammanhållet uttryck.
∙ En hårdgjord fris kring ängsytorna ger ett ordnat uttryck.
∙ Vegetation som bidrar med årstidsvariationer.

Vad kunde varit bättre?
∙ Väganvisningskyltar i rondellytan bör tas bort för mindre rörigt
intryck.
∙ Gruppering av enarna i rondellytan skulle underlätta den årliga
slåttern av ängen.
∙ Slänterna skulle kunna skötas som äng för minskad skötsel, mer
sammanhållen helhet samt bättre koppling till landskapet.
∙ Kantstöden och plattorna av betong kunde varit av granit,
likt överkörningsbar yta, för längre hållbarhet och en mer
sammanhållen helhet.
Var passar den?
∙ I landsbygdsmiljö i öppet landskap samt på gränsen mellan
landsbygd och tätort. Eventuellt även i urban miljö och i
landsbygdsmiljö i skogslandskap.
Liten, medelstor och stor cirkulationsplats.

∙ Låg skötselnivå efter etablering.
∙ Relativt sparsam skyltning. Nödvändiga skyltar och belysning
är placerade i sidoytor och refuger.

Vy över cirkulationsplatsen utmed väg 55 mellan Enköping och Uppsala. Ängsvegetation i rondellyta och refuger gör att
cirkulationsplatsen uppfattas som en del av det omgivande öppna landskapet.
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Exempel: Väg 49, Skara

kostnader. Materialvalet är väl anpassat till platsen eftersom det
inte syns att ytorna är av betong vid passering i fordon.

Stor cirkulationsplats med klippt gräs och
hårdgjord kant kring rondellyta och refuger
samt äng i sidoytor. Cirkulationsplatsen
är väl integrerad i det omgivande öppna
landskapet.

∙ Kantstöd av hållbart material (granit).

Vad är bra?
∙ Helhetsgestalning där rondellyta och refuger tydligt hänger
samman och passar in i det omgivande öppna landskapet.
∙ Enkelt formspråk som ger ett lugnt och sammanhållet uttryck.
∙ Hårdgjorda friser kring gräsytor gjorda av kalkstensliknande
betongplattor ger ett omhändertaget uttryck utan höga

∙ Sparsam skyltning. Nödvändiga skyltar och belysning är
placerade i sidoytor och refuger.
Vad kunde varit bättre?
∙ Det klippta gräset i rondellytan och refugerna skulle kunna
omvandlas till äng för lägre driftkostnader, årstidsvariationer,
ökad biologisk mångfald och tydligare koppling till det omgivande
landskapet.
Var passar den?
∙ På gränsen mellan landsbygd och tätort samt i urban miljö.
∙ Liten, medelstor och stor cirkulationsplats.

Vy över cirkulationsplatsen utmed väg 49 strax utanför Skara. En detaljerad hårdgjord fris kring
rondellytan och refugerna ger ett omhändertaget uttryck. De klippta gräsytorna skulle med fördel kunna
omvandlas till äng.

Fris av kalkstensliknande betongplattor.

Projektexempel
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Enkel och lågmäld
Sedum

Exempel: Björnövägen, Västerås

material eftersom är gjorda av samma granitsort och ger
liknande uttryck.

Liten cirkulationsplats med vågig
markmodellering och sedum i rondellytan
samt gatsten i överkörningsbar yta
och refuger. Cirkulationsplatsen har en
omsorgsfull men enkel utformning med låga
skötselbehov.

∙ Låg skötselnivå efter etablering.
Sedumytor är särskilt lämpliga på ytor som är svårtillgängliga
för skötsel (se exempel på rondellyta utmed väg 279 i Rissne).

Vad är bra?

∙ Sparsam skyltning. Nödvändiga skyltar och belysning är placerade i sidoytor och refuger.
Vad kunde varit bättre?
∙ Sedumytan skulle ha haft en bättre marktäckande förmåga
och därmed hindrat ogrästillväxt mer om växtbädd och etableringsskötsel utförts korrekt.

∙ Cirkulationsplatsen har anpassats till trafikmiljöns skala och
omgivande miljöer med skogsmark och bebyggelse. Sedum
kan likna mossa och därmed kopplas samman med skogsmiljö. Den ger även ett strikt uttryck som kan passa väl in i
tätortsmiljö och tar upp färgerna i exempelvis rött tegel.

∙ Ogräs i rondellyta och refuger ger ett mindre omhändertaget
intryck. Skötselintensiteten bör därför ökas något.

∙ En enkel markmodellering av rondellytan bidrar med variation
från olika vinklar.

Var passar den?

∙ Refugen i nordväst är av gräs och skiljer sig från övriga refuger.
Denna hänger dock samman med en längre gräsrefug med träd
samt har samma material som finns i sidoytorna, vilket gör att
∙ Enkelt formspråk som ger ett lugnt och sammanhållet uttryck. detta inte stör helhetsuttrycket nämnvärt.

∙ Kantsten, överkörningsbar yta och refuger av hållbara material (granit). Trots att refuger är belagda med smågatsten och
överkörningar yta med storgatsten upplevs dessa ha samma

∙ I landsbygdsmiljö i skogslandskap, på gränsen mellan landsbygd och tätort samt i urban miljö.
∙ Liten, medelstor och stor cirkulationsplats.

Vy över cirkulationsplatsen utmed Björnövägen i Västerås med sedum och markmodellering i rondellytan, vilket ger
en omsorgsfull men enkel utformning med låga skötselbehov.
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Markmodelleringen syns olika tydligt beroende på vinkel, vilket ger variation.

Ett annat exempel är cirkulationsplatsen utmed väg 279 i Rissne. Rondellytan har där utformats med sedum som har mycket lågt
skötselbehov, vilket är lämpligt här eftersom ytan är svårtillgänglig.

Projektexempel
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Enkel och lågmäld
Hårdgjort

Exempel: Akutvägen, Umeå
Liten cirkulationsplats med rondellyta
och refuger belagda med granit samt träd
och gräs i sidoytor. Cirkulationsplatsen
samspelar väl med omgivande miljöer.
Vad är bra?

Vad kunde varit bättre?
∙ En slät platå i rondellytan bör undvikas eftersom urnor med
säsongsplanteringar då lätt kan ställas ut. Bäst är om den
centrala/översta ytan görs ondulerad, konisk eller med annan
markmodellering för att förtydliga att rondellytan inte behöver
utsmyckas (se exempel på rondellyta utmed Vadsbovägen i
Skövde).
∙ Belysningspollarna i rondellytan är inte anpassade efter
trafikmiljöns skala och medför ökad drift.

∙ Utformning med modernt formspråk, hårdgjorda material och ∙ Fogar mellan större granitstenar i rondellytan borde vara
smalare eller av ogräshämmande fogmaterial för minskat
trädplanteringar som passar in i omgivande stadsmiljö med
skötselbehov.
gata, busshållplats och bebyggelse.
∙ Detaljerad beläggning och asymmetrisk form på rondellytan
ger ett omhändertaget uttryck och minskar risken för
utplacering av urnor med säsongsplanteringar.

Var passar den?
∙ På gränsen mellan landsbygd och tätort samt i urban miljö.

∙ Rondellyta, kantstöd och refuger av hållbara material (granit). ∙ Liten och eventuellt medelstor cirkulationsplats.
∙ Låg skötselnivå.
∙ Sparsam skyltning. Nödvändiga skyltar och belysning är
placerade i sidoytor och refuger.

Vi över cirkulationsplatsen utmed Akutvägen i Umeå. Granitstensbelagd rondellyta och refuger samt björkplanteringar i sidoytorna gör
att cirkulationsplatsen samspelar väl med omgivande miljöer.
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Vy över cirkulationsplatsen från motsatt håll. Belysningspollarna i rondellytan är inte anpassade
efter trafikmiljöns skala och medför ökad drift.

Ett annat exempel är cirkulationsplatsen utmed Vadsbovägen i Skövde. Rondellytans koniska mitt och
detaljerade markbeläggning motverkar utplacering av säsongsrelaterad utsmyckning.

Projektexempel
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Signalerande
Konstnärlig utsmyckning

Exempel:
E14/45 Odenskog, Östersund

∙ Sparsam skyltning. Nödvändiga skyltar och belysning är
placerade i sidoytor och refuger.

Mycket stor cirkulationsplats med
konstnärlig utsmyckning i rondellyta
och landskapsanpassad utformning av
sidoytorna. Cirkulationsplatsen samspelar
med den omgivande miljön samtidigt som
den utgör en tydlig orienteringspunkt.

∙ Det klippta gräset i rondellytan och refugerna skulle kunna
omvandlas till äng för lägre driftkostnader, årstidsvariationer,
ökad biologisk mångfald och tydligare koppling till det
omgivande landskapet.

Vad är bra?

∙ Gärdesgårdarna som är placerade i en av sidoytorna har
en avvikande skala och hänger inte samman med övrig
utformning som är anpassad till trafikmiljön.

∙ Signaleringen består av konstnärliga objekt och formstarka
landskapselement (häckar på upphöjda landformer) som
infogats i en helhetsgestaltning.
∙ Helhetsgestaltningen binder samman cirkulationsplatsen
med det omgivande landskapet genom att skogsvegetation
infogats i sidoytorna.

Vad kunde varit bättre?

∙ Utformningen i rondellytan, kring konstverkets delar, skulle
kunna vara inspirerad av de omgivande skogsmiljöerna
för att förankra hela cirkulationsplatsen mer i landskapet.
Exempelvis ängsvegetation eller skogsvegetation istället för
gräs (signaleringen är tydlig genom konstverken).

∙ Vegetationen i refugerna är skadad och svag. En korrekt
utformad växtbädd skulle ge bättre förutsättningar och ett
finare utseende.
Var passar den?

∙ Konstverkets delar är anpassade till trafikmiljöns skala.

∙ Där signalering behövs för att förtydliga en orienteringspunkt.

∙ Signaleringen förstärks under dygnets mörka timmar med
belysning.

∙ Endast på väl valda platser i landsbygdsmiljö, på gränsen
mellan landsbygd och tätort samt i urban miljö.

∙ Vägen mot centrum markeras av en allé.

∙ Liten, medelstor och stor cirkulationsplats.

∙ Låg skötselnivå i refuger och sidoytor.

Vy över cirkulationsplatsen från sidoyta i väster. Till vänster syns allén som leder in mot centrum, i mitten rondellytan med konstverk. I bakgrunden syns
anslutande skogsmark med nya skogsplanteringar i sidoytorna. I förgrunden syns sidoytans ängsvegetation och klippta vägslänter.
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Vy över rondellytan från bron i söder.

Plantering av skogvegetation i anslutning till
bevarad skog i sidoytorna.

Konstverk, upphöjda landformer och friväxande
häckar i rondellytan.

Projektexempel
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Signalerande — Konstnärlig utsmyckning
Vy över cirkulationsplatsen från refug i öster. Till vänster och höger syns anslutande skogsmark med nya planteringar i sidoytorna och i mitten rondellytan med
konstverk. I bakgrunden skymtas allén som leder in mot centrum. I förgrunden syns refugvegetation med svag tillväxt.
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Projektexempel
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Signalerande
Trädplanteringar
Exempel: E12/väg 92 Ersbodarondellen, Umeå
Stor cirkulationsplats med formstarka björkoch buskplanteringar i rondellytan. Sidoytor
med inramande björkplanteringar och
refuger av smågatsten. Cirkulationsplatsen
uppfattas som en sammanhängande enhet
och bildar en tydlig orienteringspunkt.
Vad är bra?
∙ Signaleringen består av vegetation som planterats i tydliga
former.
∙ Helhetsgestaltningen binder samman alla ytor i
cirkulationsplatsen och är anpassad till trafikmiljöns skala.
∙ Dubbla rader av björkar i sidoytorna förstärker cirkelformen
och binder samman platsen.
∙ Den hårdgjorda frisen runt rondellytan har ett enkelt mönster
av smågatsten och kullersten, vilket ger ett omhändertaget
och samlat uttryck.
∙ Robust växtkomposition bestående av ett fåtal arter.
∙ Kortklippt gräs i rondellytan förtydligar signaleringen
och det formstarka uttrycket, eftersom de cirkelformade

buskplanteringarna tydligt framträder och ytan särskiljs från
omgivande ytor.
∙ Låg skötselnivå i refuger och sidoytor.
∙ Sparsam skyltning. Nödvändiga skyltar och belysning är
placerade i sidoytor och refuger.
Vad kunde varit bättre?
∙ De stora refugerna kunde ha haft en central del av äng omgiven
av en bred fris av smågatsten. Detta skulle ge ett grönare
intryck med bättre koppling till sidoytor och omgivande miljöer.
∙ Markbelysning i frisen runt rondellytan håller inte för påkörning
och medför ökad drift. En mer robust form av effektbelysning
skulle ha varit att belysa träden.
∙ Eventuellt skulle det klippta gräset i rondellytan kunna
omvandlas till äng för lägre driftkostnader, årstidsvariationer,
ökad biologisk mångfald och tydligare koppling till sidoytorna.
Klippt gräs i rondellytan ger dock ett mer strikt uttryck som
kan vara passande om signaleringen behöver förstärkas mer än
med övrig gestaltning.
Var passar den?
∙ Där signalering behövs för att förtydliga en orienteringspunkt.
∙ Endast på väl valda platser i landsbygdsmiljö, på gränsen
mellan landsbygd och tätort samt i urban miljö.
∙ Liten, medelstor och stor cirkulationsplats.

Vy över cirkulationsplatsen från anslutning Björnvägen. Rondellyta med hårdgjord fris, klippt gräsyta samt formstarka planteringar av buskar och björkar.
Refuger av smågatsten och sidoytor med inramande björkplanteringar.
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Vy över rondellytan med klippt gräs och formstarka, robusta
buskplanteringar med björkar.

Omsorgsfullt utformad fris av smågatsten och kullersten runt rondellytan.
Bland kullerstenarna syns infälld markbelysning.

Äng med spridda björkar i intilliggande yta bidrar till ett samlat
helhetsintryck.

Projektexempel
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Signalerande — Trädplanteringar
Vy över cirkulationsplatsen från anslutning väg 92. Signalerande utformning som består av vegetation planterad i tydliga och enkla former
anpassade till trafikmiljöns skala.
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Projektexempel
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Signalerande
Gräs, träd och murar

Exempel: Vadsbovägen Badhusrondellen, Skövde
Stor cirkulationsplats med äng, träd och
formstarka murar i rondellytan. Sidoytor
med gräs och murar samt refuger av gräs.
Cirkulationsplatsen uppfattas som en
sammanhängande enhet och bildar en tydlig
orienteringspunkt.
Vad är bra?
∙ Signaleringen består av formstarka murar och ett solitärträd.
∙ Helhetsgestaltningen binder samman alla ytor i
cirkulationsplatsen och är anpassad efter trafikmiljöns skala.
∙ Murarna i sidoytorna tar upp höjdskillnader och förstärker
cirkelformen samt binder samman platsen.
∙ Ängen i rondellytan ger årstidsvariationer och mycket låg
skötselnivå.
∙ Kortklippt gräs som ram kring ängen i rondellytan ger ett
omhändertaget uttryck. Ytan kan även lämnas oklippt (som
äng), vilket ger variationsmöjlighet.
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∙ Signaleringen förstärks under dygnets mörka timmar med
belysning av murar och solitärträd.
∙ Norrut längs Vadsbovägen finns ytterligare en
cirkulationsplats med liknande utformning, Lillegårdsrondellen,
vilket ger en sammanhållen vägmiljö längs sträckan.
∙ Sparsam skyltning. Nödvändiga skyltar är placerade i sidoytor
och refuger.
Vad kunde varit bättre?
∙ Belysningsstolparna borde ha placerats i refugerna istället för
i rondellytan för en lugnare trafikmiljö och mer sammanhållet
uttryck.
∙ Det klippta gräset i sidoytorna och refugerna skulle kunna
omvandlas till äng för lägre driftkostnader, årstidsvariationer
och bättre koppling till rondellytan.
Var passar den?
∙ Där signalering behövs för att förtydliga en orienteringspunkt.
∙ Endast på väl valda platser i landsbygdsmiljö i kulturlandskap,
på gränsen mellan landsbygd och tätort samt i urban miljö.
∙ Liten, medelstor och stor cirkulationsplats.

Vy över cirkulationsplatsen från sidoyta i nordost. Signaleringen består av en utformning med formstarka murar och grönytor. Rondellyta med äng samt en
assymmetriskt placerad formation av murar och ett solitärträd. Sidoytor med klippt gräs och murar samt refuger av klippt gräs.

Mur i en av sidoytorna som är fint inpassad för att ta upp nivåskillnader i
mark.

Närbild på rondellytan med äng, murar, träd och
markstrålkastare.

Projektexempel
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Ytterligare funktion
Korsning gc-väg i rondellyta

Exempel:
Norrköpingsvägen, Linköping
Stor cirkulationsplats där rondellytan
utnyttjas för korsning av planskilda gc-vägar.
Utformningen med enkla grässlänter gör att
cirkulationsplatsen hänger samman med
omgivande miljöer.
Vad är bra?
∙ Helhetsgestaltning där alla ytors utformning hänger samman
samt passar in i det omgivande öppna landskapet.

∙ Sparsam skyltning. Skyltar och belysning är placerade i
sidoytor och refuger.
Vad kunde varit bättre?
∙ Utsmyckningen med sommarblommor har en avvikande
skala och hänger inte samman med övrig utformning. Önskas
årstidsvariationer kan istället t.ex. landskapsbuskar planteras
i grupper.
∙ Det klippta gräset i alla ytor skulle kunna omvandlas till
äng för lägre driftkostnader, årstidsvariationer och tydligare
koppling till omgivningen.
∙ En av refugerna är utformad med platsgjuten betong och
borde istället utföras i gräs/äng för en bättre helhet.
Var passar den?

∙ Enkelt formspråk som ger ett lugnt och sammanhållet uttryck
och är i trafikmiljöns skala.

∙ På platser med viktiga stråk för oskyddade trafikanter.

∙ Utnyttjande av rondellytan till planskild korsning för gc-trafik,
istället för att dra gc-vägar i utkanten av cirkulationsplatsen.

∙ I landsbygdsmiljö, på gränsen mellan landsbygd och tätort
samt i urban miljö.

∙ En öppen utformning i rondellytan gör att denna upplevs
överblickbar och trygg.

∙ Stor och eventuellt medelstor cirkulationsplats.

Vy över cirkulationsplatsen utmed Norrköpongsvägen, från norr. Rondellyta med grässlänter och planskild korsning av gc-vägar
samt refuger och sidoytor av gräs.
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Vy över rondellytan i cirkulationsplatsen utmed Norrköpingsvägen. I rondellytan finns grässlänter och korsande gc-vägar.

Vy över cirkulationsplatsens mitt utmed Norrköpingsvägen, från söder där refugen är av platsgjuten betong. Här syns
utsmyckningen med sommarblommor som har en avvikande skala.

Projektexempel
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Ytterligare funktion
Korsning gc-väg i rondellyta

Exempel: Industrigatan Bergsrondellen, Linköping
Medelstor cirkulationsplats där rondellytan
utnyttjas för korsning av planskilda gcvägar. Utformning med buskplanteringar,
stödmurar i matrisgjuten betong, sedum
och hårdgjorda ytor. Cirkulationsplatsen
uppfattas som en sammanhängande enhet.
Vad är bra?
∙ Helhetsgestaltning där utformningen i rondellytan hänger
samman med refuger och sidoytor samt är anpassad till urban
miljö.
∙ Utnyttjande av rondellytan till planskild korsning för gc-trafik,
istället för att dra gc-vägar i utkanten av cirkulationsplatsen.
∙ Utformningen av stödmurar och ytor har en detaljering
som ger ett omhändertaget uttryck men är anpassad efter
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trafikmiljöns skala. Detta minskar risken för klotter och
utplacering av säsongsrelaterad utsmyckning.
∙ En öppen utformning i rondellytan gör att denna upplevs
överblickbar och trygg.
∙ Låg skötselnivå.
∙ Sparsam skyltning. Nödvändiga skyltar och högre
belysningsstolpar är placerade i sidoytor och refuger.
Vad kunde varit bättre?
∙ Fogar borde ha vait utförda med ogräshämmande eller tätt
fogmaterial för minskat skötselbehov. Alternativt borde
skötseln utföras med tätare intervall.
Var passar den?
∙ På platser med begränsat utrymme och viktiga stråk för
oskyddade trafikanter.
∙ I urban miljö samt på gränsen mellan landsbygd och tätort.
∙ Medelstor cirkulationsplats.

Vy över cirkulationsplatsen utmed Industrigatan. I rondellytan finns en planskild korsning av gc-vägar samt i refuger och
sidoytor en beläggning av kullersten och sedum.

Sidoyta till cirkulationsplatsen utmed Industrigatan. En av gc-vägarnas infarter till korsningen är utformad med
stödmurar och ytor likt inuti rondellytan.

Projektexempel

67

Ytterligare funktion — Korsning gc-väg i rondellyta
Vy över rondellytan i cirkulationsplatsen utmed Idustrigatan. Tre korsande gc-vägar, upphöjda sedumytor med stödmurar av matrisgjuten betong
samt buskplanteringar och markbeläggning av smågatsten och kullersten.
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Projektexempel
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Fokus ligger på att tydliggöra vilka arbets- och tankesätt som
ska vara standard inom Trafikverkets projekt. Detta eftersom
rätt tanke- och arbetssätt utgör nyckeln till att kunna skapa
långsiktigt hållbara trafikmiljöer med god funktion och estetik.
Rekommendationerna är menade att vägleda såväl
projektledare och projektgrupp som beslutsfattare och andra
berörda.
I dokumentet beskrivs även ett antal befintliga
cirkulationsplatser som kan fungera som inspirerande
exempel eftersom de uppfyller några av de viktigaste
rekommendationerna.
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Rekommendationer för arkitektonisk utformning av
cirkulationsplatser syftar till att skapa ett helhetstänk kring
cirkulationsplatsers utformning samt öka kunskapen om hur
lyckad arkitektonisk utformning kan uppnås.

