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SAMMANFATTNING 
Vid planering av en cirkulationsplats är förstudien en viktig del i arbetet. Då fastläggs 
cirkulationsplatsens grundutformning med ungefärliga mått. Denna grundutformning 
bearbetas sedan i detaljprojekteringen för att till slut resultera i en fungerande 
cirkulationsplats. I förstudien är det därför av största vikt att inga aspekter förbises.  
  
Syftet med examensarbetet är att utforma en mall som kan fungera som stöd vid förstudien 
av cirkulationsplatser. Denna mall ska fungera både som en checklista vid förstudien och 
som dokumentationsunderlag för detaljprojekteringen eller för eventuell uppföljning av 
projektet. Metoden för examensarbetet består av en litteraturstudie av relevanta regelverk 
för korsningsutformning och aspekter vid planering av cirkulationsplatser samt intervjuer 
med fackmän.  
 
I litteraturstudien har både svenska och andra skandinaviska länders regelverk granskats. 
Urvalet av regelverk har gjorts i samråd med handledare. Målet med dessa studier har varit 
att kartlägga de arbetsmetodiker som används i projekteringen av cirkulationsplatser. 
Förutom arbetsmetodikens utformning har de däri ingående momentens specifika innebörd 
granskats. Detta för att få insikt i vilka aspekter som är aktuella vid projekteringen. 
Dessutom har en utökad litteratursökning genomförts med avsikt att inhämta djupare 
kunskap om de aspekter som identifierats vid inventeringen av regelverk samt vid intervjuer 
med fackmän.  
 
För att få en djupare insyn i det faktiska projekteringsarbetet har intervjuer med fackmän 
genomförts. Intervjuade parter är representanter från Eslövs kommun, Helsingborgs Stad, 
Malmö Stad samt Vägverket Region Skåne. De intervjuade har dessutom bidragit med 
personliga åsikter om de aspekter som de anser behöva lyftas fram i planeringen av 
cirkulationsplatser. 
 
Resultaten av litteraturstudien och intervjuerna har tillsammans legat till grund för 
grundutformningen av mallen. Denna består av ingångsparametrar och 
utformningsparametrar samt kopplingar mellan dessa. Därefter har en detaljutformning av 
mallen arbetats fram som verifierats och reviderats med hänsyn till synpunkter från 
fackmän.  
 
Den mall som examensarbetet har resulterat i har som mål att säkerställa att alla viktiga 
aspekter tas med i förstudien samt att information inte går förlorad. Mallen består av en 
checklista och en dokumentationsdel enligt Figur 0.1. 
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Figur 0.1 Mallens uppbyggnad och arbetsgång. 

 
Checklistan syfte är inte att styra planerare mot en specifik lösning utan endast att lyfta 
fram intressekonflikter och problemområden som kan uppstå. Den gör inte heller anspråk 
på att vara en dimensioneringsgång, utan ska ses som ett stöd i en redan utarbetad 
arbetsmetodik. För trafiktekniska aspekter och utformningsdetaljer hänvisas planeraren till 
VGU.  
 
Checklistan har följande funktioner: 

• Säkerställer att alla aspekter som kan påverka utformningen behandlas. 
• Lyfter fram krav och intressekonflikter vid planeringen av cirkulationsplatser. 
• Skapar ett beslutsunderlag för val av cirkulationsplatsens utformning. 

 
När checklistan är genomarbetad har ett beslutsunderlag skapats. Utifrån detta underlag 
kan berörda parter diskutera sig fram till lämplig lösning. Denna lösning ska tillsammans 
med motivering införas i en dokumentationsdel med avsikt att fungera dels som styrande 
dokument för detaljprojekteringen, men även som stöd för framtida återblickar.  
 
Dokumentationsdelen har följande funktioner: 

• Dokumenterar de beslut om cirkulationsplatsens utformning som tagits med 
checklistan som beslutsunderlag.  

• Dokumenterar motiven till beslut om utformning. 
• Fungerar som ingångsvärde till detaljprojektering. 
• Fungerar som stöd för framtida utvärderingar och revideringar. 

 
Mallen som har tagits fram kan ses som en första pappersversion vilken skulle kunna 
vidareutvecklas för att öka användarvänligheten. En möjlig förändring kan vara att 
automatisera dokumentet genom omarbetning till en digital version.  

Ingångs- 
värden Analys

Samman- 
ställning  
av beslut 

Checklista Dokumentationsdel 

MALL
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SUMMARY 
While planning a roundabout, the preliminary planning is an important part of the process. 
That is when the basic design values and measurements of the roundabout are determined. 
After that, the final design of the roundabout is processed through the detailed planning. 
Therefore, it is of greatest importance that no aspects are foreseen during the preliminary 
planning.  
 
The aim of the thesis is to create a model whose purpose is to support the preliminary 
planning process of roundabouts. The model will be shaped both as a checklist to support 
the preliminary planning process and as a document of documentation to serve as the basis 
of a detailed planning or a follow-up of the project. The method of the theses consists of a 
study of literature, consisting of norms and aspects relevant in the planning process, as well 
as interviews with specialists in the area. 
 
In the study of norms, Swedish as well as other Scandinavian norms have been studied. The 
aim of these studies has been to survey the work methods used in the process of planning 
roundabouts and, as conclusion of these studies, identify important aspects in the process. 
Interviews have been made with the purpose of retrieving further aspects. Furthermore, a 
more detailed study of these aspects with the aim of obtaining deeper knowledge of their 
significance has been carried out.  
 
To obtain an insight in the actual planning process interviews with specialists have been 
carried out. The interviewed parties are representatives from Eslövs kommun, Helsingborgs 
Stad, Malmö Stad and Vägverket Region Skåne. These parties have also contributed with 
their personal opinions on important aspects in the planning process of roundabouts. 
 
The results of the study of literature and the interviews have formed the foundation of the 
empirical study. The basic design of the model consists of input data, parameters of design 
and links between these. Thereafter, a more detailed version of the model has been 
developed. This version has subsequently been verified and revised with respect to the 
comments from the interviewed parties. 
 
The objectives of the model are to ensure that all aspects relevant to the planning are 
considered and to prevent loss of information. The model consists of a checklist and a 
documentation part according to Figur 0.2. 
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Figur 0.2 Design of the model and its work method. 

 
The aim of the checklist is not to steer the planner towards a specific design solution, but 
only to draw attention to conflicts of interest that may occur. The checklist should 
therefore not be seen as a method of designing. Instead it should function as a support to 
existing norms. For technical aspects concerning the design of a roundabout the planner is 
advised to revise the Swedish norm VGU. 
 
The checklist has the following functions: 

• To ensure that all aspects that may influence the design of the roundabouts are 
being considered.  

• To draw attention to conflicts of interest that may occur. 
• To create a base from which decisions regarding the design of the roundabout are 

made. 
 
Once the use of the checklist is completed a base for decision-making regarding the design 
of the roundabout has been created. The planner in consultation with the proprietor makes 
the decisions of the final design. The chosen design should thereafter be documented and 
justified with the intent of functioning as a foundation to the detailed planning and as 
support to a future follow-up of the project. 
 
The documentation part has the following functions: 

• To document the decisions of design that are made with regard to the findings of 
the checklist. 

• To document the justifications of the decisions. 
• To serve as input to a future detailed planning. 
• To serve as support to future follow-ups and revisions of the project. 

 
 
The developed model may be seen as a primary version, which could be further developed 
with the aim of making it user-friendlier. A possible alteration would be to make the model 
into a digital version.  
 

Analysis
Summary 
of design 

Checklist Documentation part 

MODEL

Input 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Cirkulationsplatser är idag en vanlig utformning av korsning i Sverige och i övriga Europa. 
I Sverige finns det i dagsläget ungefär 1 500 cirkulationsplatser. Vid utformning av 
cirkulationsplatser är det många faktorer som inverkar. Dessa faktorer har ett inbördes 
förhållande och kan ibland stå i konflikt med varandra. Vid utformningen av 
cirkulationsplatser prioriteras vissa trafikanters framkomlighet eller säkerhet vilket kan 
medföra inskränkningar för andra. Exempel på sådana konflikter kan vara oskyddade 
trafikanters säkerhet som vägs mot tunga fordons framkomlighet.  
 
Med hänsyn till de prioriteringar som görs krävs enhetlighet i dokumenteringen av 
planeringen. Dessutom är det av största vikt att inga aspekter förbises. I nuläget saknas dock 
denna enhetlighet i planeringsprocessen.  
 
Ovannämnda frågeställningar är utgångspunkten i examensarbetet för att utforska 
möjligheterna att förbättra enhetligheten i förstudien med avseende på dess beslutsprocess 
och dokumentation.  

1.2 SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att utforma en mall som ska fungera som stöd vid förstudie av 
cirkulationsplatser. Detta stöd ska utformas så att det kan användas både som en checklista 
och som dokumentationsmall för eventuell uppföljning av projektet.  
 
Litteraturstudiens syfte är att skapa en grund för upprättandet av mallen. Denna grund ska 
dels bestå av en utredning av existerande hjälpmedel vid planering, samt av en 
sammanställning av viktiga aspekter och deras funktion vid utformningen av en 
cirkulationsplats. Ett delsyfte är att undersöka om regelverken möter det behov som 
angivits ovan, i form av enhetlighet och användarvänlighet.  
 
I examensarbetet har intervjuer i två omgångar genomförts. Syftet med de inledande 
intervjuerna har varit att ta reda på hur en förstudie går till hos de olika kommunerna 
respektive Vägverket. Syftet med den andra omgången var att få kommentarer på det utkast 
till mall som arbetats fram. 
 
Den mall som har utarbetats består av en checklista och en dokumentationsdel. Mallen ska 
fungera som ett stöd vid arbetet med förstudie av cirkulationsplatser och dessutom 
sammanfatta detta arbete. Checklistans syfte är att framhäva de krav och eventuella 
konflikter som uppstår vid planeringen av cirkulationsplatser. Dokumentationsdelens syfte 
är att dokumentera de beslut som fattats. Den ska även innehålla grunder och motiveringar 
till besluten. Mallen ska vara så användarvänlig att den blir en naturlig del i 
planeringsprocessen.  
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2 METOD 
Examensarbetet har utformats som en litteraturstudie med en därpå följande empirisk 
studie. Varje del följs av diskussioner av uppnådda resultat med tillhörande slutsatser.  
 
För att skapa en grundläggande förståelse för hur projekteringen av cirkulationsplatser går 
till har regelverk inventerats. Trots att examensarbetet utformats med avseende på 
förstudien av cirkulationsplatser har denna inventering utökats till att gälla även 
detaljprojektering. Detta för att skapa en förståelse för hela projekteringsprocessen och 
förstudiens roll i densamma.  
 
Som underlag för inventeringen av regelverk har nu gällande och äldre svenska regelverk 
samt danska och norska regelverk för vägars utformning använts. Urvalet av regelverk har 
gjorts i samråd med handledare. I regelverken har arbetsgångar som används i 
projekteringsarbetet studerats. Utifrån dessa arbetsgångar har de aspekter som är aktuella 
vid planeringen av en cirkulationsplats identifierats.  
 
För att få en djupare insyn i det faktiska projekteringsarbetet har intervjuer med fackmän 
genomförts. Intervjuade parter är representanter från Eslövs kommun, Helsingborgs Stad, 
Malmö Stad samt Vägverket Region Skåne.  
 
Syftet med intervjuerna har varit att ta reda på hur en förstudie går till hos de olika 
kommunerna respektive Vägverket. Detta innebär att arbetsgångarna föreslagna i VGU och 
den faktiska projektering som sker hos kommunerna och Vägverket jämfördes. Intervjuerna 
har baserats på övergripande frågor där de intervjuade fått tala fritt omkring ämnet och 
därmed kunna berätta hur arbetet med förstudie går till i respektive kommun eller 
Vägverket. Anledningen till detta upplägg var att låta de intervjuade framhäva de aspekter 
som de anser vara viktigast. Ytterligare en aspekt av intervjuerna var att verifiera nyttan av 
examensarbetet och dess användningsområde. Vi har även använt vissa fakta som vi fått 
från intervjuerna för att komplettera litteraturstudien. 
 
Med utgångspunkt i de resultat av inventering av regelverk och intervjuer som gjorts har 
aktuella aspekter vid projektering av cirkulationsplatser valts. Exempel på en aspekt är 
oskyddade trafikanters närvaro i cirkulationsplatsen. En utökad litteratursökning utanför de 
regelverk som studerats enligt ovan genomfördes. Fokus lades på svensk litteratur men även 
nederländsk såväl som brittisk litteratur har studerats. Dessa studier har genomförts för att 
skapa en djupare förståelse för hur de olika aspekterna påverkar utformningen av 
cirkulationsplatser och vilka eventuella begränsningar i planeringsarbetet de kan medföra. 
 
Med utgångspunkt i resultaten från kapitlet Aspekter sattes ingångs- och 
utformningsparametrar för mallen upp. Därefter söktes kopplingar mellan dessa 
parametrar, det vill säga hur och vilka utformningsparametrar som påverkades av en 
bestämd ingångsparameter. Detta gav en komplex struktur där en ingångsparameter kan 
påverka mer än en utformningsparameter. Efter att dessa kopplingar identifierats 
utarbetades ett par förslag på grundutformning av mallen. Dessa förslag utvärderades och 
resulterade i en mall bestående av tre delar; Ingångsparametrar, Analys, det vill säga hur 
ingångsparametrarna påverkar utformningen, samt en dokumentationsdel, Sammanställning 
av beslut.  
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Efter färdigställandet av mallens grundutformning gjordes intervjuer med representanter 
från Helsingborgs Stad och Malmö Stad. Syfte med dessa intervjuer var att få konkreta 
synpunkter på den då aktuella versionen av mallen. Synpunkter på mallens innehåll, 
tydlighet och upplägg efterfrågades.  
 
Med stöd av synpunkterna från den andra intervjuomgången reviderades mallen i de 
områden som ansågs nödvändigt. Ändringar gjordes med avseende på att öka mallens 
logiska sammanhang. Det innebär främst att ingångsparametrarna kompletterats och 
omgrupperats. Ändringarna i ingångsparametrarna ledde till att delar av upplägget av 
Analysen ändrades. Kopplingen mellan Analys och Sammanställning av beslut förstärktes. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

3.1 ALLMÄNT OM CIRKULATIONSPLATSER 

3.1.1 Korsningar i allmänhet 
En korsning definieras i VGU som ”en väganläggning där trafik på olika vägar korsas, 
åtskiljs eller sammanförs”. Korsningar kan utformas på olika sätt beroende på vad som anses 
lämpligast med hänsyn till rådande eller förväntade omständigheter. I VGU finns sex 
korsningstyper som betecknas A – F. Dessa delas in i två undergrupper där A – C är mindre 
korsningar och D – F är större korsningar, se Figur 3.1. I allmänhet kan sägas att 
korsningstyperna A – C saknar trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Valet av korsningstyp 
baseras på flödena i primär- respektive sekundärväg, prioriterade trafikantslag, 
säkerhetsaspekter samt topografiska förhållanden. 
 

Figur 3.1 Korsningstyper (Vägverket, 2004) 

3.1.2 Cirkulationsplatsens syfte 
Syftet med val av korsningstyp D, cirkulationsplats, är att uppnå låga hastigheter samt 
minimera skadeföljder vid olyckor. Detta uppnås genom körspår med små radier samt en 
spetsig vinkel mellan inkommande och cirkulerande fordon. En positiv bieffekt är en 
förhöjd framkomlighet för fordon från sekundärvägen jämfört med i korsningstyperna A – 
C. Ytterligare ett användningsområde är att låta cirkulationsplatsen visa på en övergång i 
vägmiljö, exempelvis vid övergång från landsbygd till tätort. I det sammanhanget är det 
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vanligt att utsmycka rondellen och på så sätt välkomna trafikanten till samhället. 
(Vägverket, 2004) 
 
Kända negativa effekter av cirkulationsplatser är orienteringssvårigheter för barn och äldre 
samt synskadade och utvecklingsstörda. Svårigheterna består i att med hörseln uppfatta 
varifrån bilarna kommer; det vill säga att trafiksituationen upplevs som förvillande och 
svåruppfattad. Dessutom har cirkulationsplatser en högre frekvens cykelolyckor jämfört 
med övriga korsningstyper. (Vägverket, 2004) 

3.1.3 Cirkulationsplatsens geometriska element 
En cirkulationsplats består av rondell, cirkulation, tillfarter och frånfarter. Dessa 
huvudelement, tillsammans med övriga delar, är illustrerade i Figur 3.2. Rondellen är den 
trafikö i mitten av cirkulationsplatsen kring vilken trafiken cirkulerar. Storleken på 
rondellen kan varieras för att uppnå önskad sidoavvikelse för inkommande fordon eller med 
hänsyn till omgivningens egenskaper. Rondellen kan utformas som ej överkörbar, delvis 
överkörbar eller helt överkörbar. En delvis överkörbar rondell innebär att den yttre delen av 
rondellen beläggs med avvikande material jämfört med körbanans beläggning vilket tillåter 
större fordon att vid behov utnyttja rondellen som extra körutrymme. Samtidigt bibehålls 
den hastighetsreducerande inverkan på personbilar då den obehagliga körupplevelsen 
förhindrar personbilar från att gena över rondellen. (Vägverket, 2004) 
 

 

Figur 3.2 Cirkulationsplatsens huvudelement. (Redigerad från Statens Vegvesen) 

 
Till- och frånfarter är anslutningarna till cirkulationsplatsen. Utformningen av dessa 
påverkar såväl trafiksäkerhet som framkomlighet. Exempelvis medför trånga till- och 
frånfarter med ett körfält och radiella anslutningar låga hastigheter och därmed hög 
trafiksäkerhet. Bredare till- och frånfarter med fler körfält och tangentiella anslutningar 
medför högre hastigheter med lägre trafiksäkerhet som följd. I VGU definieras fyra 
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typlösningar av till- och frånfarter, se Figur 3.3. De anslutningar som beskrivits ovan 
representerar typ D4 (små radier i till- och frånfart) respektive D1 (stora radier i till- och 
frånfart).  
 
 

 
Figur 3.3 Typlösningar av till- och frånfarter (Vägverket, 2004) 

3.1.4 Cirkulationsplatsens funktion 
Ett viktigt mål med en cirkulationsplats är att skapa en hög trafiksäkerhetsnivå i 
korsningen. En grundläggande metod för att höja trafiksäkerhetsnivån är att sänka 
fordonens hastigheter. Denna hastighetssänkning uppnås genom en tvingad 
sidoförskjutning vid passage av rondellen, se Figur 3.4. Hastighetssänkningen åstadkoms 
genom små körspårsradier i till- och frånfart samt rondellradien. För att åstadkomma 
önskad hastighet rekommenderar VGU följande storlek på körspårsradier: 

• I cirkulationsplatser med maximal hastighet 30 km/h bör ingen radie vara större 
än 50 meter. Denna hastighet väljs om gång- och cykeltrafik förekommer i 
anslutning till cirkulationsplatsen. 

• I cirkulationsplatser med maximal hastighet 50 km/h bör tillfartens och 
cirkulationens radie inte vara större än 100 meter. 

 
I den högra bilden i Figur 3.4 åskådliggörs även den tangentiella utfartens effekt; utfartens 
radie är i det närmaste oändlig, det vill säga utfarten är nästen en raklinje, och ger därför 
ingen hastighetsdämpning. 
 
Det är viktigt att notera att större körfältsbredder ger trafikanterna en möjlighet att gena 
och på så sätt räta ut sitt körspår. Vid sådana tillfällen reduceras eller försvinner 
cirkulationsplatsens hastighetsdämpande effekt. Detta är en viktig aspekt vid anläggning av 
extra körfält eller cykelfält i cirkulationen.  
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Figur 3.4 Körspår för personbil med tillåten hastighet 30 respektive 50 km/h. (redigerad från 
Vägverket, 2004) 
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3.2 INVENTERING AV REGELVERK 
I detta kapitel redovisas utvalda delar av nuvarande regelverk som är relevanta för planering 
av svenska cirkulationsplatser. Förutom aktuella och äldre svenska regelverk har regelverk 
från övriga skandinaviska länder studerats. 

3.2.1 VGU  
Vägverkets regelverk, Vägar och gators utformning (VGU), är utformad som 15 större delar 
där utformning av cirkulationsplatser ingår i Korsningar. Delen korsningar består av nio 
kapitel där två delar kan identifieras: En allmän del med översiktlig genomgång av ämnen 
relaterade till korsningar samt en del med detaljutformning av korsningstyper.  
 
Den allmänna delen innehåller Korsningstyper, Projekteringsgång, Placering och linjeföring 
samt Dimensionerande fordon och utrymmesklass. Denna del avslutas med Val av 
korsningstyp. Sedan följer Detaljutformning, Åtgärder för kollektivtrafik samt Korsningar med 
spår. Även kapitlet Sikt i korsning hör till den senare delen. Dessa kapitels uppgift är att 
bistå vid och reglera den slutgiltiga utformningen av korsningen. 
 
Projekteringen av en korsning sker enligt VGU i två steg; förprojektering och 
detaljprojektering. Förprojekteringens syfte är att bestämma korsningens grundutformning 
det vill säga val av principlösning för korsningen, antal körfält, körfältsbredder med mera 
medan målet med detaljprojekteringen är att skapa en bygghandling. VGU föreslår en 
förprojektering innehållande 13 steg vilka överskådligt behandlas nedan. 
Detaljprojekteringens arbetsmetodik redovisas i kapitel 7: Detaljutformning. Detta kapitel 
sammanfattas i avsnittet Detaljutformning av cirkulationsplats enligt VGU. 

Förprojektering enligt VGU 
Den arbetsgång vid förprojektering som föreslås i VGU innehåller 13 steg. De inledande 
stegen ger de ingångsparametrar som används vid valet av korsningstyp. Därefter väljs 
korsningstyp och en grovt måttsatt skiss med principiell utformning av korsningen 
utarbetas. Denna måttsatta skiss kompletteras med analys av utsmyckning och siktkontroll. 
Den ska efter utvärdering ligga till grund för detaljprojekteringen. Nedan följer stegen med 
kortfattade kommentarer: 
 
Steg 1 – Bristanalys 
Vid ombyggnad av en befintlig korsning ska en bristanalys genomföras. 
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Steg 2 – Vägtyp och nättillhörighet 
Här redovisas vägarnas och den omgivande miljöns karaktärer genom beskrivning av 
vägtyp, nättillhörighet och referenshastigheter för vägen samt upprättande av 
omgivningsanalys. De ingångsvärden som efterfrågas hämtas ur den gaturumsbeskrivning 
som förutsätts vara utförd enligt TRAST, se Tabell 3.3 sidan 19. Ingångsvärden som 
efterfrågas är: 

• Vägens karaktär 
• Vägens nättillhörighet, exempelvis nät för gående, personbilar, tunga 

transporter och kollektivtrafik. 
• Referenshastigheter, exempelvis gångfart, 30, 50/30, 50 (talen före respektive 

efter snedsträcken redovisar referenshastighet mellan respektive i 
korsningspunkter) 

• Egenskaper som utgörs av kompletterande beskrivningar av önskade kvaliteter, 
till exempel krav på belysning eller handikappsanpassning. 

 
Steg 3 – Inkommande vägars sektioner 
Här redovisas alla inkommande vägars och gång- och cykelvägars sektioner. Vid behov kan 
VGU, ”Sektion tätort – gaturum” eller ”Sektion landsbygd – vägrum” användas. 
 
Steg 4 – Restriktioner och förutsättningar 
Restriktioner och förutsättningar för korsningen kan beröra geoteknik, intrång, 
planbegränsningar, miljö- och kulturfrågor. 
 
Steg 5 – Trafiksituation 
Dimensionerande trafiksituation består av dimensionerande trafikströmmar, typfordon och 
körsätt i korsningen.  
 
Med dimensionerande trafikströmmar avses ÅDT-DIM för samtliga dubbelriktade 
trafikströmmar samt Dh-DIM för samtliga enkelriktade strömmar såväl under 
maxtimmarna på morgonen som på eftermiddagen. Trafikströmmarna kan redovisas i 
matrisform enligt Figur 3.5. 
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Figur 3.5 Exempel på redovisning av ÅDT-DIM och Dh-DIM.(VGU 2004) 

 
Steg 6 – Bestämning av korsningstyp 
I detta skede vägs de föregående stegen samman och den lämpligaste korsningstypen väljs. 
För val av korsningstyp föreslår VGU en arbetsgång enligt följande. 

1. Upprättning av gaturumsbeskrivning och klarläggning av 
utformningsförutsättningar. 

2. Bestämning av dimensionerande trafikströmmar samt dimensionerande typfordon 
och körsätt för korsningen. 

3. Bestämning av möjliga korsningstyper. 
4. Bestämning av separeringsform för gång- och cykeltrafik. 
5. Val av stopp- eller väjningsskyldighet. 
6. Utredning av konsekvenserna av de möjliga korsningstyperna med avseende på 

tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö, gestaltning/karaktär, buller, luftutsläpp samt 
anläggnings- och driftkostnader. 

7. Val av vägmärken, vägvisning och belysning. 
8. Upprättande av utredningsskiss. 

 
Många av momenten har redan behandlats, eller kommer att behandlas, i den ordinarie 
förprojekteringsgången. 
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För moment 3 – Bestäm möjliga korsningstyper – definieras fyra övergripande mål vilkas krav 
ska bestämmas: 

• Krav med avseende på vägtyp och referenshastighet. 
• Krav på förväntad risknivå (maximalt antal förväntade olyckor per år). 
• Krav på belastningsgrad. 
• Krav på medelreshastighet under dimensionerande timme, Dh-DIM. 

 
Förutom de övergripande målen ska platsens förutsättningar och restriktioner beaktas. 
Handlar det dessutom om ombyggnad av en befintlig korsning ska även hänsyn till 
anledningarna till ombyggnation tas. 
 
Visar det sig i detta skede att mer än en korsningstyp är lämplig ska samtliga alternativ 
utvärderas enligt samhällsekonomiska principer (exempelvis nettonuvärdesanalys eller 
Cost/Benefit-analys). Vid utvärderingen används kapitlet Konsekvenser av möjliga 
korsningstyper där effekterna tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö samt anläggnings- och 
driftkostnader behandlas.  
 
När möjlig(a) korsningstyp(er) tagits fram bestäms hur gång- och cykeltrafiken ska 
separeras från fordonstrafiken, moment 4. En standardnivå för korsningarnas utformning 
väljs enligt Tabell 3.1. Här tags hänsyn till om korsningen ligger i tätort eller på landsbygd. 
För korsningar i tätort skiljs på om korsningen är belägen i lokalnätet eller i huvudnätet. 
Skillnaden mellan dessa nät är att det i lokalnätet inte kan förutsättas att gående och 
cyklister endast koncentreras till enstaka korsningspunkter mellan bilnät och gång- och 
cykelnät, vilket görs i huvudnätet. Trafiksäkerheten ska vara den dimensionerande 
effektvariabeln vid val av korsningssituation. Dessutom prövas om andelen barn, äldre och 
funktionshindrade motiverar en högre standardnivå. 

Tabell 3.1 Standardnivåer för korsningssituationer i lokalnät för biltrafik (VGU 2004). 

 
Standard 

 
Utformning (övergångsställe och/eller cykelöverfart behövs endast 
undantagsvis) 

God Hastighetssäkrad lokalgata till 30 km/h 
Mindre god Hastighetssäkrad lokalgata till 40 km/h 
Låg Hastighetssäkrad lokalgata till 50 km/h 

 
Efter moment 5 – Val av stopp eller väjningsplikt – genomförs en konsekvensutredning av 
möjliga korsningar, moment 6. 
 
I det sista momentet, moment 8: Utredningsskiss, görs grövre skisser av möjliga 
korsningstyper. Här ska detaljarena fogas samman till en enhet. 
 
Steg 7 – Gång- och cykelåtgärder 
Åtgärder för fotgängare och cyklister har behandlats i Steg 6, Bestämning av korsningstyp. 
 
Steg 8 – Kollektivtrafiksåtgärder 
Om kollektivtrafik är aktuellt i området används Sidoanläggningar där minimimått mellan 
korsning och hållplats är reglerade. Fördelar och nackdelar med olika placeringsalternativ av 
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hållplats mellan korsningarna behandlas. Dock finns ingen specifik information om hur 
korsningar bör utformas för att underlätta kollektivtrafikens framkomlighet. 
 
Steg 9 – Val av vägmärken, vägvisning och belysning 
Val av vägmärken, vägvisning och belysning har behandlats i Steg 6, Bestämning av 
korsningstyp. 
 
Steg 10 – Upprättande av utredningsskiss  
Upprättande av utredningsskiss har behandlats i Steg 6, Bestämning av korsningstyp. 
 
Steg 11 – Analys av utsmyckningsbehov 
Detta avsnitt utvärderar behovet av plantering i eller utsmyckning av korsningen. Närmare 
rekommendationer om utformning ges inte utan bestäms i detaljprojekteringen.  
 
Steg 12 – Siktkontroll 
I detta steg kontrolleras om sikten i och omkring korsningen är tillräckligt god för säker 
passage. God sikt innebär att trafikanterna i tid uppfattar såväl korsningens utformning 
som övriga trafikanters placering och rörelser för att kunna planera sin körning. 
 
Steg 13 – Utvärdering 
Här görs en djupare analys av objektets utformning innan detaljprojektering påbörjas. Det 
ska även noteras att ända till denna punkt kan mer än en korsningslösning fortfarande vara 
aktuell: ”Om mer än en korsningsutformning är aktuell görs en utvärdering i enlighet med 
objektanalysens principer.” (VGU 2004: Korsningar) 

Detaljutformning av cirkulationsplats enligt VGU 
Efter att förprojektering avslutats tar detaljprojekteringen vid. Dess syfte är att fastställa den 
slutgiltiga utformningen av den korsning som valts och grovt skissats upp under 
förprojekteringsskedet. Exempel på andra aspekter som tas upp är siktkontroll, upprättande 
av trafikanordningsplan och eventuell planterings- och skötselplan. Nedan följer en 
genomgång av kapitlets innehåll. 
 
De inledande avsnitten är av övergripande karaktär: Gestaltning av korsning, 
Utformningskriterier, Trafiköar samt GC-korsning. I Gestaltning av korsning beskrivs kort 
korsningens visuella utformning och dess anpassning till omgivningen. Kapitlet behandlar 
aspekter som är viktiga att beakta vid dimensioneringen men ger inga anvisningar eller 
rekommendationer om utförande. Utformningskriterier definierar begreppen körarea och 
utrymmesklass. I Trafiköar behandlas trafiköars och refugers användningsområden samt råd 
och krav på deras utformning och placering. Kapitlet GC-korsning ger mål och riktlinjer 
vad gäller gång- och cykelutformningen beträffande tillgänglighet, gena stråk för gående 
och cyklande samt klar och tydlig utformning av gång- och cykelöverfarter. Dessutom ges 
utformningstekniska rekommendationer med avseende på synskadade, hörselskadade samt 
rörelsehindrade personer. Avslutningsvis behandlas gång- och cykelförbindningars 
detaljutformning. 
 
Efter denna inledning om krav och råd om utformning av samtliga korsningstyper, 
behandlas respektive korsningstyp ingående i enskilda kapitel. Kapitlet om 
detaljutformning av cirkulationsplatser inleds med en huvuddel som innehåller detaljerade 
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redogörelser över cirkulationsplatsens huvudelement och avslutas med exempel på 
konstruktionsgång. Förutom definitioner och uppfyllandekrav, till exempel krav på 
synbarhet och tydlighet, ges även anvisningar och rekommendationer om delarnas 
utformning.  
 
De förslag på arbetsgång som presenteras beskriver tre olika förutsättningar: 
cirkulationsplats vanlig på landsbygd, i stadsmiljö respektive i tätorters ytterområden. 
Nedan återges en rekommenderad arbetsgång vid utformning av en cirkulationsplats med 
typlösning D1, se Figur 3.3, utan korsande gång- och cykelvägar: 

• Bestäm utrymmesklass 
• Bestäm hastighetsstandard 
• Rita kör- och vägbanekanterna för alla vägben 
• Välj rondellens radie och cirkulationens ytterradie och rita dessa 
• Rita korsningskurvorna 
• Kontrollera personbilars körspår 
• Rita triangeltrafiköarna/refugerna 
• Konstruera vägrenar 
• Kontrollera utformningen med avseende på utrymme för dimensionerande 

fordon 
 
Under varje rubrik anges rekommendationer/krav på utformning eller referenser till var i 
VGU området behandlas.  

Diskussion och slutsatser 
Vid inventeringen av VGU har vi funnit såväl bra som dåliga aspekter. Den främsta 
fördelen, som vi ser det, är att arbetsgångar finns. De ger trygghet för användaren och 
förenklar därmed dimensioneringen av ett vägobjekt. Förutom arbetsgångens funktion som 
checklista, vilket garanterar att alla punkter täcks in, verkar den även som en guide genom 
dimensioneringen och låter användaren komplettera projektet i logiska steg. Dock har vi 
identifierat vissa, i våra ögon, brister med de arbetsgångar, främst förprojekteringens, som 
VGU föreslår. Dessa brister behandlas nedan. 
 
Enligt VGU ska förprojekteringen leda fram till ett ”[…] val av korsningstyp med antal 
körfält eller åtgärd och en grovt måttsatt skiss för valt förslag innehållande principiell 
vägvisning, vägmarkering och viktigare andra trafikanordningar” (VGU 2004, Korsningar). 
Dessutom ska med den upprättade skissen som underlag siktkontroll och utvärdering göras. 
Sammantaget innebär det att den grovt måttsatta skiss som åsyftas bör vara ganska 
detaljerad. Dock anser vi att såpass detaljerade rekommendationer och principer som krävs 
för en dylik detaljeringsgrad av skissen inte ges förrän i detaljprojekteringsskedet. Det 
verkar dels förvillande, men medför också att det blir svårt för planeraren att åstadkomma 
en utredningsskiss av tillräckligt hög detaljeringsgrad. 
 
Steg 6 – Bestämning av korsningstyp upplevs som ett fristående kapitel i och med att 
många steg redan har eller kommer att behandlas under den övergripande arbetsgången för 
förprojektering. Detta medför att stycket känns dåligt integrerat i arbetsgången och 
framstår snarare som en fristående arbetsgång. Detta verkar förvillande och ger ett splittrat 
intryck med onödigt bläddrande fram och tillbaka som följd. 
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Uppmaningen att utvärdera samtliga aktuella korsningsutformningar ges både explicit i det 
sista steget, Steg 13 – Utvärdering, i den allmänna arbetsgången vid förprojektering, såväl 
som inbakat i Steg 6 – Bestämning av korsningstyp. Återigen förvillas läsaren och 
författarnas tanke bakom arbetsgången framstår som oklar. Anmärkningen är i viss mån 
synonym till föregående anmärkning och får därför understryka den brist på 
enhetlighet/tydlighet som där åsyftas.  
 
De exempel på arbetsgångar som är angivna i VGU:s kapitel 7, Detaljprojektering, är i 
många avseenden klarare utförda än den som återfinns för förprojektering. Dock saknas en 
enhetlig arbetsgång av mer övergripande karaktär.  

3.2.2 VU-94 S-2 
Vägutformning 94 (VU-94) är Vägverkets tidigare regelverk som gällde före det att Vägar 
och gators utformning (VGU) utgavs år 2004. Det finns tre utgåvor av VU-94 och det är 
den sista versionen S-2 som använts för denna analys. Denna version består av 18 delar och 
precis som i VGU är det del 7, Korsningar, som har studerats. Liksom i VGU sker 
projekteringen i två steg; förprojektering och detaljprojektering.  

Förprojektering 
I den här delen av projekteringen är det mycket som är likt mellan VU-94 och VGU. Det 
finns samma antal steg fast en del av stegen ser lite annorlunda ut. Det som skiljer dem åt 
tas upp i nedanstående text. Förprojekteringen i VU-94 ser ut som följer: 
Steg 1. Bristanalys 
Steg 2. Bestäm vägtyp och nättillhörighet, gör omgivningsanalys och bestäm 
 referenshastigheter.  
Steg 3. Bestäm sektioner på inkommande vägar och gång- och cykelvägar. 
Steg 4. Inventera restriktioner och kartlägg förutsättningar.  
Steg 5. Bestäm dimensionerande trafiksituation. 
Steg 6. Bestäm korsningstyp. 
Steg 7. Välj åtgärder för gång- och cykeltrafik 
Steg 8. Välj åtgärder för kollektivtrafik 
Steg 9. Välj vägmärken, vägvisning och belysning 
Steg 10. Utredningsskiss 
Steg 11. Analys av utsmyckningsbehov 
Steg 12. Siktkontroll 
Steg 13. Utvärdering 
 
Förutom de olikheter som består i vilka bakomliggande dokument som använts för att ta 
fram ingångsvärden i Steg 2, kan de största skillnaderna ses i Steg 6. 
 
Steg 2 
I VU-94 används Tråd och Argus för klassificering av tätortstrafiknät och i VGU har de 
ersatts med TRAST.  
 
Steg 6  
1. Bestäm vägtyp och nättillhörighet för förbindelser i korsningen 
Detta utförs i Steg 2 i förprojekteringen med hjälp av del 4. 
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2. Bestäm trafikförutsättningar 
Detta utförs i Steg 5 i förprojekteringen med hjälp av del 7, kapitel 4 och del 4, kapitel 2. 
Precis som för VGU. 
 
3. Välj referenshastighet för olika förbindelser med hänsyn till vägtyp, nättillhörighet, trafik- och 
omgivningsanalys. 
Detta utförs i Steg 2 i förprojekteringen med hjälp av del 4. 
 
4. Välj separeringsform för gång- och cykeltrafik 
Samma upplägg som i VGU. Utförs med hjälp av del 10 och del 4, kapitel 6. 
 
5. Välj möjliga korsningstyper med hänsyn till övergripande mål, förutsättningar och 
restriktioner. 
Valet görs enligt samma bedömningsprinciper som i motsvarande steg i VGU. Med hjälp 
av dessa mål kan sedan ett eller flera förslag på korsningstyp väljas. 
 
6. Vid större korsning – gör körfältsanalys. 
Till stora korsningar räknas typ D – F och beskrivning av körfältsanalys för de olika typerna 
finns i del 7, kapitel 7 – 9. 
  
7. Utvärdera möjliga korsningstyper. 
Här utvärderas de möjliga korsningstyperna och sedan väljs en eller flera att gå vidare med. 

Detaljprojektering av cirkulationsplats 
Även här går det lätt att se att VGU bygger på VU-94 då de två dokumenten ser mycket 
lika ut. Enligt VU-94 dimensioneras en cirkulationsplats med hänsyn till tre krav som 
definieras av beställaren i inledningsskedet av planeringen: 

• Utrymmesklass för dimensionerande fordon, till exempel Bb, boggiebuss. 
• Utrymmesklass för typfordonet Lsp, specialfordon. 
• Maximal hastighet med vilken en personbil ska kunna passera 

cirkulationsplatsen. 
 
Dessa krav finns även med i ett exempel på dimensioneringsgång i VGU men är inte 
obligatoriska som i VU-94. 
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VU-94 rekommenderar följande dimensioneringsgång: 
• Rita körbanekanterna för alla vägben. 
• Välj cirkulationens (eller rondellens) radie och rita dessa. 
• Placera cirkulationen. 
• Rita körspår för typfordon Bb och Lps i alla vänster- och högersvängar och 

kontrollera att Krav 1 uppfylls. 
• Rita körspår för typfordon Lsp i alla körriktningar. Kontrollera att Krav 2 

uppfylls för detta fordon. Om inte justera konstruktionen. 
• Rita korsningskurvor. 
• Rita triangeltrafiköarna. 
• Rita körspår för typfordon P i alla genomgående körriktningar. Kontrollera att 

Krav 3 uppfylls för detta fordon. Om inte justera konstruktionen. 
• Rita GC-vägarna. 

 
Under varje moment i konstruktionsgången finns förklaringar till hur användandet bör gå 
till väga. 

Diskussion och slutsatser 
Vid jämförelse mellan VU-94 och VGU framgår att VGU är en omarbetad version av VU-
94. Likheterna mellan dokumenten syns tydligt i kapitlet om cirkulationsplatser där 
dokumenten i stora drag är likadana. Skillnaderna består i att bilder, diagram och 
förklaringar vidareutvecklats och blivit tydligare samt att avsnitten har omfördelats så att 
det är lättare att få ett sammanhang i texten. Namngivningen av VGU:s olika delar har 
också ett bättre upplägg jämfört med det som VU-94 använde. Detta bidrar till en bättre 
förståelse och det är lättare att i VGU hitta de delar som söks.  
 
VU-94 är ibland rörig och svår att förstå. Ett exempel är detaljprojekteringen för en 
cirkulationsplats. I VU-94 känns projekteringsgången onödigt svår med många kontroller 
av körspår. En körspårskontroll är nödvändig, men så många som görs i arbetsgången enligt 
VU-94 anser vi vara onödigt komplicerat. I VGU har detta rättats till och vi upplever att 
projekteringsgången där är lättare att förstå och jobba efter.  
 
Över huvudtaget är VGU tydligare och lättare att förstå jämfört med sin föregångare VU-
94. 

3.2.3 ARGUS 
”ARGUS – Handbok med allmänna råd för gators utformning och standard – är ett 
hjälpmedel vid planering och projektering av gator samt gång- och cykelförbindelser i 
tätorter.” (ARGUS pärm, förord) 
 
ARGUS publicerades 1987 och är ett rådgivande dokument som i huvudsak bygger på två 
delar, dimensioneringsgrunder och grundvärden. Som bakgrund och underlag till ARGUS 
används TRÅD. TRÅD är Planverkets skrift Allmänna råd för planering av stadens trafiknät.  
 
ARGUS är uppdelat i 11 kapitel och 5 bilagor. Varje kapitel tar upp hur arbetet med 
ARGUS bäst kan genomföras enligt de parametrar som beskrivs i kapitlet. Eftersom VU-94 
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inte behandlade tätortsplanering behöll kommunerna ARGUS som sitt planeringsverktyg. 
Det kan bidra till att det finns stora likheter mellan ARGUS och VGU. 
 
Det är främst kapitel 8, Korsningar, som är relevant för examensarbetet. I detta kapitel finns 
det en arbetsmetodik som består av två steg, förprojektering och detaljprojektering. 

Förprojektering 
Förprojekteringen innehåller 13 arbetssteg enligt nedan: 
Steg 1. Bristanalys 
Steg 2. Klassificering och trafikanalys 
Steg 3. Sektionsutformning 
Steg 4. Restriktioner och förutsättningar 
Steg 5. Dimensionerande trafiksituation 
Steg 6. Korsningstyp  
Steg 7. Åtgärder för gående och cyklister 
Steg 8. Åtgärder för kollektivtrafik 
Steg 9. Belysning och vägvisning 
Steg 10. Utredningsskiss 
Steg 11. Stadsbildsanalys 
Steg 12. Siktkontroll 
Steg 13. Utvärdering 
 
Under respektive arbetssteg finns det klara förklaringar om varje stegs innehåll, utförande 
samt hänvisning till lämpligt kapitel i ARGUS.  

Detaljprojektering 
I ARGUS finns det inte någon detaljprojektering specifikt för cirkulationsplats utan den 
som finns är mer generell och tar hand om korsningar i allmänhet. Det finns dock moment 
som kan kopplas till detaljprojektering av en cirkulationsplats men ingen speciell 
konstruktionsgång. I övrigt är delarna lätta att följa.  

Diskussion och slutsatser 
ARGUS är lätt att läsa och ger klara besked om vad som ska tas upp i varje steg. Upplägget 
är likt det som finns VGU fastän det inte är lika detaljerat. Innehållet av förprojekteringen 
är det samma som i VGU. Det som skiljer sig är rubrikerna på några av stegen och hur 
detaljerade de är. Jämfört med VGU tycker vi att ARGUS känns lite tunn. Vi är dock 
medvetna att det är svårt att göra en direkt jämförelse mellan dem eftersom det saknas en 
specifik arbetsmetodik för planering av cirkulationsplatser.  

3.2.4 TRAST 

TRAST:s syfte 
Syftet med Trafik för en attraktiv stad, TRAST, är: ”[…] att vägleda planerare och 
beslutsfattare i processen med att upprätta en kommunal trafikstrategi. Trafikstrategin ska 
ge kommunen stöd i den fysiska planeringen så att trafikfrågorna kan integreras i 
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planeringen. Planering för en attraktiv och hållbar1 stad kan därmed stödjas i riktning mot 
ett hållbart trafiksystem” (Trast, Underlag, sida 5). 
 
Arbetsområdet för TRAST är följaktligen att guida beslutsfattare/planerare i processen att 
ta sig från stadens översiktsplan, där stadens struktur och långsiktiga mål och förändringar 
är föreskrivna, via trafikstrategi, som anger trafiksystemens utformande i enlighet med 
tanken om den hållbara samhällsutvecklingen, fram till ett projekts initierande. 
Arbetsområdet åskådliggörs överskådligt i Tabell 3.2. 

Tabell 3.2 Trafikfrågor i olika skeden av kommunens stadsplanering (Boverket et al, 2004). 

Inriktningsplanering Åtgärdsplanering Genomförandeplanering 
 TRAST  

Översiktsplan Trafikstrategi Trafikplaner Åtgärdsprogram Projekt 
Vägledning 
för 
användning av 
mark- och 
vatten. 

 
Stadens 
struktur 
 
Hur den 
byggda miljön 
ska utvecklas 
och bevaras. 
 
Framtids-
scenarier 
 
Avvägning 
mellan 
allmänna och 
enskilda 
intressen. 

Underlag till 
översiktsplan. 
 
Samband 
mellan 
trafiksystemet 
och stadens 
övergripande 
mål. 
 
Avvägning och 
balansering 
mellan 
trafikslag. 
 
Underlag för 
arbete med 
handelspolicy. 

Trafikplaner för 
olika trafikslag, 
inklusive 
godstransporter 
och tung trafik. 
 
Plan för 
bytespunkter. 
 
Parkeringsplan 
 
Trafikstråksplan 

Program för 
gaturummets 
karaktär och olika 
aspekter, exvis 
Trafiksäkerhets-
program och 
tillgänglighets-
program. 
 
Trafik- och 
miljöprogram för 
geografiska 
områden. 
 
Mobility 
management 
 
Transportkvalitet  

Påverkan; 
Färdmedelsval, resmönster, 
resbehov, etc. 
 
Trafikering; 
Kollektivtrafikeringsplan, etc. 
 
Utformning; 
Gaturum, se bl. a. VGU, 
Bytespunkter/resecentra, se 
bl. a. 
Stationsmiljöhandboken, etc. 

Att arbeta med TRAST 
Som nämnts ovan ska TRAST fungera som ett stöd i arbetsprocessen vid identifieringen av 
lämpliga objekt för ombyggnad samt beskrivandet av objektets önskade karaktär och 
omgivning. TRAST är upplagt som två delar; en handbok som behandlar 
planeringsprocessen av stadens trafikstrategi, och en del som kallas underlag. Den senare 
delen fungerar som ett referensdokument där enskilda aspekter i processen behandlas men 
den bidrar även med underlag till arbetet med trafikplaner och åtgärdsprogram. 
 
Trots att TRAST är tänkt att användas vid hela den kommunala processen med 
framtagandet av en stads trafikstrategi, är det främst ett verktyg som är av intresse för den 
därpå följande förprojekteringen av ett vägobjekt; nämligen gaturumsbeskrivningen. Dess 
uppgift är att samordna och överföra de politiska mål som formulerats angående stadens 
trafiknäts utformning och funktion till ett konkret underlag att använda som ingångsvärde 

                                                 
1 Begreppet hållbar planering tolkas i sammanhanget som en planering som låter nuvarande generation 
tillfredsställa sina behov utan att inkräkta på kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. 
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vid detaljprojektering av en specifik vägsträcka eller trafikanordning. För exempel se Steg 2 
i Förprojektering enligt VGU.  
 
Gaturumsbeskrivningen är uppbyggd av fyra delar: 

• Karaktär beskriver det aktuella området omkring vägen. 
• Nättillhörighet beskriver vilka trafikanter som rör sig i området och kan till 

exempel återges med trafikflöden, dimensionerande fordon eller med 
benämningar som lokalnät. 

• Referenshastigheter  
• Egenskaper att beakta där kompletterande områdesspecifika kvaliteter anges. s 

 
Gaturumsbeskrivningens generella uppbyggnad med exempel på beskrivningar återges i 
Tabell 3.3. 

Tabell 3.3 Gaturumsbeskrivningens uppbyggnad (TRAST). 

Del Relateras till Exempel på beskrivning Vad vill man uppnå 
Karaktär Omgivningen 

Stadstypen 
Bostadsgata, industrigata, 
affärsgata, stadsgata, 
”praktgata”, boulevard, 
trafikled. 

Gatan/länken och omgivningen 
ska anpassas till varandra, 
exempelvis genom att ta vara på 
sambandet mellan stadstyp och 
gata, de värden som kommer 
fram vid analysen av stadens 
karaktär och gaturummets 
samlade visuella uttryck.  

Nättillhörighet Trafiksystemets 
helhet 

Huvudnät och lokalnät för 
samtliga trafikslag. 

Beskriva funktionen, dvs. ge en 
bild av trafikantens 
anspråk/förväntan på länkens 
standard. 

Hastighet Länken och 
systemet, eftersom 
hastigheten blir 
strukturerande. 

Referenshastighet: Gångfart, 
30, 50/30, 50, 70/50, 70, 90, 
110. 

Informera om resultatet av en 
avvägning som gjorts i 
planeringsskedet och som ska 
styra utformningen vid 
genomförandet 
(projekteringen). 

Egenskap Länken, 
korsningen, platsen. 

Anpassning till särskilda 
behov som kulturmiljö, 
bullerskydd, separering, 
parkering, servicenivå. 

Tillföra speciella villkor, vad 
måste man särskilt tänka på. 

Diskussion och slutsatser 
TRAST är ett hjälpmedel i den kommunala arbetsprocessen med att formulera en 
övergripande trafikpolicy. Därmed faller den till stor del utanför ramarna av detta 
examensarbete. Detta då dess arbetsområde sträcker sig fram till ett projekts initierande 
men inte längre. Dock är det intressant att titta närmare på dokumentet av den anledning 
att riktlinjerna för trafiknätets utformning ska återspeglas och ligga till grund för den 
specifika utformning som görs i för- och detaljprojektering av ett vägobjekt.  
 
En väl genomförd och detaljerad gaturumsbeskrivning underlättar arbetet med 
förprojekteringen. Den tydliggör omgivningens karaktär, vilka trafikanter som kan 
förväntas trafikera området, de hastigheter som är tänkta att råda samt speciella egenskaper 
eller detaljer som önskas prioriteras. I gaturumsbeskrivningens formulerar planeraren 
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områdets krav på gatumiljön till vilka planering av gatuanläggningen i senare skeden enkelt 
kan återknytas.  
 
Den nackdel som vi kan finna med gaturumsbeskrivningen är att dess koppling till den 
arbetsgång som VGU presenterar är otydlig. Denna avsaknad av integration dokumenten 
emellan bör dock snarare vara en anmärkning på VGU än på TRAST. I och med att 
TRAST används som ett bakgrundsdokument borde återkopplingarna till detta dokument 
kunna göras starkare i VGU.  

3.2.5 Planering av cirkulationsplatser i Norge 
Det dokument som i Norge används vid planering av korsningar liknar mycket det svenska 
regelverket VGU. Det består av en inledande allmän del som behandlar diverse aspekter att 
tänka på vid planering av korsningar samt en del för detaljutformning av de olika 
korsningstyperna.  

Allmän del 
Det inledande kapitlet ger en kort överblick över trafiksäkerhet. I detta avsnitt framhålls 
trafikolyckornas överrepresentation i korsningspunkter och hastigheten kontra risken för att 
en olycka slutar i dödsfall. Begreppet konfliktpunkter berörs och några generella 
rekommendationer angående val av korsningstyp med hänsyn till respektive typs farlighet 
ges.  
 
Tre avsnitt behandlar dimensioneringsgrunder och ekonomi. Genomsnittliga 
samhällskostnader för olyckor med varierande skadeföljder, dimensioneringsperioder samt 
hur dimensionerande timme med avseende på trafikflöden ska väljas anges. Dessutom 
behandlas begreppen dimensionerande fordon och dimensionerande körsätt i korsning. 
Avslutningsvis anges övergripande riktlinjer angående estetik vid utformning av korsningar.  
 
Efter den allmänna inledningen behandlas de korsningstyper som existerar. Avsnittet syftar 
snarast till en orienterande beskrivning och ger exempel på områden och förutsättningar där 
olika korsningstyper är mer eller mindre lämpliga.  
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Den tredje och sista delen innan detaljutformningen av de olika korsningstyperna redovisas 
är tillägnad valet av korsningstyp. Följande punkter bör därvid beaktas: 

• Olyckssituation (över de senaste fem åren) 
• Trafikavveckling 
• Hastighetsbegränsning i området 
• Nuvarande och kommande trafikbelastning 
• Vägtyper 
• Trafiksituation inklusive gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik 
• Terrängmässiga restriktioner  
• Vägplaner i området 
• Planerad utveckling av området 
• Övriga korsningstyper på sträckan i övrigt 
• Ekonomiska restriktioner 

 
Vid arbetet med val av korsningstyp görs först en grövre uppdelning i de två typerna 
plankorsning respektive planskild korsning. Till grund för valet ligger i första hand 
uppmätt eller förväntad ÅDT i korsningen, men även andra omständigheter som till 
exempel terrängmässiga eller trafiktekniska omständigheter.  
 
Efter denna uppdelning väljs principutformning av korsningen, i detta fall plankorsning. 
Valet står antingen mellan trevägskorsning, fyrvägskorsningen respektive cirkulationsplats 
alternativt signalreglerad korsning och cirkulationsplats, beroende på trafiksituation och 
flöden. I huvudsak ses cirkulationsplats som en korsningstyp som bör övervägas vid all 
planering. Dock kan den vara olämplig på grund av skev flödesfördelning eller låga 
trafikmängder. En intressant tabell att använda för test av lämpliga korsningstyper visas i 
Tabell 3.4. 
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Tabell 3.4 Val av korsningstyp som funktion av primär- och sekundärvägs ÅDT samt 
primärvägs hastighetsbegränsning (Statens Vegvesen). 
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Detaljutformning av cirkulationsplatser 
I dimensioneringsguiden delas cirkulationsplatser in i tre grupper, nämligen 
minicirkulationsplatser, cirkulationsplatser på enfältsvägar samt cirkulationsplatser på 
tvåfältsvägar. Denna definiering, tillsammans med begreppsdefinitioner av 
cirkulationsplatsens delar, inleder kapitlet om cirkulationsplatsers detaljutformning. De 
olika typernas grundutformning med rekommenderad grundläggande rondellutformning 
samt deras huvudsakliga användningsområden anges. 
 
Det därpå följande kapitlet behandlar lösningar för gång- och cykeltrafik. En intressant 
detalj är att cyklar endast rekommenderas passera cirkulationsplatsen på separata cykelbanor 
tvärs över anslutningsvägarna alternativt blandat med den övriga fordonstrafiken och inte 
på ett eget cykelfält i cirkulationsytan.  
 
Den digra behandlingen av sikt vid cirkulationsplatser definierar fem viktiga siktområden 
vilka ska kontrolleras; 

• Sikt till närmast föregående tillfart och bakåt i cirkulationsplatsen 
• Sikt framåt i cirkulationsplatsen 
• Sikt till gång- och cykelöverfarter 
• Sikt vid tillfart mot cirkulationsplats  
• Speciella skymmande hinder 

 
Rondellens form, storlek och utsmyckning behandlas i det följande kapitlet. I stadsmiljö 
kan rondellen smyckas med konstföremål för att ge en positiv bild av området och 
understryka gaturummet. Det kan noteras att oeftergivliga föremål eller säkerhetszon inte 
nämns, jämför kapitel 3.3.3 Gestaltning av cirkulationsplats. 
 
Cirkulationsytan, tillfarters respektive utfarters utformning samt avböjning diskuteras i 
separata kapitel. De tre första av dessa fyra kapitel har en kvantitativ utformning det vill 
säga stor vikt läggs vid måttangivelser och dimensioner. Det sista är av kvalitativ karaktär 
det vill säga utformningen beskrivs i ord. 

Diskussion och slutsatser 
Den norska dimensioneringsguiden är utformad med korta kapitel där varje kapitel ger 
riktvärden och rekommendationer inom sitt område. Någon form av checklista, som dem 
vi sett exempel på i VGU, existerar inte. Punktlistor är även de sällsynta. Huvuddelen av 
texten är dock skriven i korta meningar och stycken vilket ger en känsla av en uppstolpad 
uppbyggnad. Detta medför en god tydlighet trots att dokumentet är formulerat som 
löpande text. 
 
Vi anser att denna form av dimensioneringsguide innebär att planeraren inte styrs lika hårt 
som vid arbetandet efter en checklista, det vill säga utformningen blir mer individuellt 
präglad beroende på vilken planerare som utför arbetet. Denna effekt har fördelen att 
planerarens kreativitet inte begränsas vilket skulle kunna gynna utvecklandet och 
nyskapandet av väganordningar. Å andra sidan finns risken att utformningen blir lidande av 
att individens egna prioriteringar tar för stor plats. Därför skulle man kunna tänka sig en 
dylik utformningsguide i kombination med ett dokument i form av en checklista eller 
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dokumenteringsmall. På detta sätt skulle kreativiteten inte begränsas samtidigt som en 
heltäckande bedömning säkerställs.  

3.2.6 Planering av cirkulationsplatser i Danmark 
I detta avsnitt har den danska allmänna utformningsguiden för korsningar och 
cirkulationsplatser på landsbygd studerats.  
 
De danska normerna består av fem delar som behandlar planering av korsningar och det är 
den första, Planläggning av korsningar och den tredje, Cirkulationsplatser som behandlas här. 

Allmän planering av korsningar 
Den första delen behandlar den allmänna planeringsgången för korsningar i Danmark. 
Syftet är att fastställa de förutsättningar som ska gälla för projektet. Därefter tar 
detaljprojekteringen av vald korsningstyp vid. Den ska dessutom fungera som en 
uppslagsdel och vägledning till de andra delarna. Upplägget motsvarar hur den danska 
planeringsprocessen bör gå till. De femton kapitel, och därmed den arbetsgång, som delen 
består av är: 

• Inledning 
• Planläggningsproceduren 
• Olika korsningstyper 
• Val av varianter: refuger, skyltar etc. 
• Cyklister i korsningar 
• Förutsättningar för val av korsningstyp 
• Trafiksäkerhet 
• Överskådlighet och förstålighet  
• Sikt i korsning, tabeller och krav 
• Framkomlighet 
• Miljö och utseende 
• Ekonomi 
• Val av korsningstyp och variant 
• Platsbehov, val av fordonstyp 
• Tvärfall och avvattning 

Detaljutformning 
I detta moment är det del tre, som innefattar detaljprojektering av en cirkulationsplats, som 
används. Projekteringsgången innehåller 27 punkter med parametrar som måste uppfyllas 
och beaktas vid framtagandet av en cirkulationsplats. Nedan följer en sammanfattning av de 
steg som finns i detaljprojekteringen, se Bilaga 1 för en mer ingående genomgång av 
projekteringsgången. 
 
Detaljprojekteringen inleds med att grundvärden och inparametrar såsom dimensionerande 
fordonstyper och hastighet för cirkulationsplatsen sätts upp.  
 
Därefter följer bestämning av cirkulationsplatsens geometri och dess placering. De 
parametrar som bestäms är överkörbar yta, radier, lutningar och placering av 
cirkulationsplats utifrån anslutande vägar. 
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När ovan beskrivna delar är utförda ritas cirkulationsplatsen upp och därefter bestäms 
placering och typ av skyltar och refuger. 
 
När cirkulationsplatsens utformning är klar beslutas hur anslutande vägar ska utformas och 
anslutas till cirkulationsplatsen och om det ska finnas några eventuella busshållplatser eller 
cykellösning. Exempel på parametrar som används är: körfältsbredd i till- och frånfarter, 
till- och frånfarters tvärfall, överkörbara ytor och radier i övergång mellan raksträcka och 
till- och frånfarter. 
 
Avslutningsvis görs utformning av eventuell lösning för gående i anslutning till 
cirkulationsplatsen och slutgiltig placering av skyltar samt materialval.  
 
När detta är klart görs en helhetsbedömning och kontroll så att allt stämmer enligt angivna 
krav. Under hela dimensioneringsgången utförs även ett antal större kontroller så att givna 
krav uppfylls. Om kraven inte uppfylls görs processen om för redan förutbestämda steg. 

Diskussion och slutsatser 
Det danska sättet att planera korsningar har en väl strukturerad arbetsgång, vilket kan ses i 
både den allmänna planeringen och detaljplaneringen. I båda ovan nämnda delar finns det 
en iterativ process som bidrar till en kontroll och rättelse av eventuella felaktigheter. I varje 
kapitel finns klara och tydliga direktiv. Det är lätt att följa planeringsgången vilket till stor 
del beror på att den är väldigt styrd. Detta medför en enhetlighet mellan anlagda 
cirkulationsplatser vilket kan medföra en förenkling för trafikanten att anpassa sig till en ny 
cirkulationsplats. Dessutom är det lätt att göra eventuella jämförelser med andra objekt. En 
nackdel med detta sätt att arbeta är att det eventuellt reducerar planerarens och projektörers 
kreativitet. Det danska sättet att planera cirkulationsplatser skiljer sig från VGU i det 
avseendet att det är mer styrt och att det har iterativ process som inte återfinns i VGU.  
 
Det danska regelverket är anpassat till vägobjekt i landsbygd där cykeltrafik kan förväntas 
vara ett ovanligt inslag i trafikbilden. Dock tycker vi att det faktum att hänsyn till cyklister 
inte tas förrän sent i planeringsgången innebär svårigheter att vid behov prioritera dessa. 
Detta innebär att all planering sker ur bilisternas perspektiv.  
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3.3 ASPEKTER VID PLANERING AV CIRKULATIONSPLATS 
I detta kapitel studeras olika aspekter som bör beaktas vid planeringen av 
cirkulationsplatser. Motiven till de valda aspekterna framgår av de arbetsgångar som 
studerats i kapitlet 3.2 INVENTERING AV REGELVERK samt de intervjuer som 
genomförts, se kapitel 4 INTERVJUER. 

3.3.1 Antal körfält i cirkulation och anslutande vägar 
Vid val av antal körfält i och i anslutning till en cirkulationsplats är det viktigt att ha 
cirkulationsplatsens syfte i åtanke. Två olika grundtankar kan urskiljas: den brittiska och 
den kontinentala. Den brittiska grundtanken prioriterar biltrafik och dess framkomlighet. 
Den kontinentala utformas i högre grad med hänsyn till de oskyddade trafikanterna och 
försöker förena god säkerhet för dessa – det vill säga låga fordonshastigheter – med en så 
hög trafikavveckling som möjligt (Davies et al, 1997). I linje med den senare grundtanken 
rekommenderas så långt som möjligt användandet av ett körfält såväl i cirkulation som i 
till- och frånfarter (Vägverket, 2004 & Linderholm, 1996). Anledningen till detta är 
tvådelad: För det första ökar två körfält drastiskt ytan vilken bilisterna kan använda som 
köryta vilket i sin tur medför ökade hastigheter med cirka fem procent genom 
cirkulationen. Dessutom ökar olycksfrekvensen med cirka 20 procent på grund av den 
ökade komplexiteten (Vägverket 2000). Är det av kapacitetsskäl nödvändigt med två körfält 
i cirkulationen bör i möjligaste mån till- och frånfarter utformas med ett körfält på grund 
av risken för omkörningsolyckor på eventuella övergångsställen (Herland & Helmers, 
2002). Är det däremot nödvändigt att anlägga någon tillfart med två körfält bör även 
cirkulationen vara tvåfältig. I allmänhet bör så få körfält som möjligt användas. (Vägverket, 
2004) 
 
De gränser för maximala flöden av inkommande fordon som en cirkulationsplats kan 
hantera beroende på dess körfältsantal är omdebatterat. Enligt VGU kan en enfältig 
cirkulation med ett fält i till- och frånfart hantera en ÅDT på ungefär 20 000 till 25 000 
fordon vid jämnt fördelade flöden över anslutningarna. Holländska SWOV bekräftar dessa 
värden och redovisar även maximala flöden för flerfältsutformningar, se Tabell 3.5 (Schoon 
& van Minnen, 1994). Erfarenheter tyder emellertid på att en enfältig cirkulationsplats 
skulle kunna hantera ett par tusen fordon mer per dygn än vad VGU rekommenderar 
(Persson, 2005).  

Tabell 3.5 Maximal kapacitet i cirkulationsplatser med olika utformning (Schoon & van 
Minnen, 1994) 

Cirkulationsplatsens utformning Maximala inkommande 
flöden (ÅDT) 

Enfältiga cirkulationer och enfältiga  
till- och frånfarter 
 

 
20 000-25 000 

Tvåfältiga cirkulationer med  
enfältiga till- och frånfarter 
 

 
22 000-30 000 

Tvåfältiga cirkulationer med  
tvåfältiga till- och frånfarter 

 
35 000-40 000 

 



 
 

Mall för förstudie av cirkulationsplatser  
Erik Lindberg & Adam Söderberg 

 

 

27   

Ett alternativ till två körfält i cirkulationen kan vara anläggning av så kallad fri högersväng i 
de tillfarter som har en väsentlig andel högersvängande trafik (Vägverket, 2004). Förutom 
att eliminera behovet av två körfält kan lösningen även användas för att ge en överordnad 
väg mindre fördröjning vid passage av cirkulationsplatsen (Statens Vegvesen). Dock 
rekommenderas inte användning av högersvängsfält vid betydande belastning av oskyddade 
trafikanter. I detta avseende går meningarna emellertid isär. Enligt Strömgren (2005) kan 
ett separat högersvängsfält vara ett alternativ till två körfält i tillfarter med gång- och 
cykelpassager, tack vare den slussning i två steg över tillfarten som refugen medför.  

3.3.2 Anslutande vägars dimensioner och gaturummets karaktär 
Cirkulationsplatsens utformning beror i hög grad på karaktären på anslutande vägar och 
gaturummets. Dessa uppgifter återfinns i den gaturumsbeskrivning som beskrivits i kapitel 
3.2.4 TRAST. Det bör dock noteras att anslutningsvägarnas dimensioner inte bestämmer 
till- och frånfarternas utformning. Cirkulationsplatser där antal körfält minskats från två till 
ett i till- och frånfarter för att undvika en tvåfältig cirkulation är inte ovanligt. Exempel på 
det motsatta – det vill säga ökning av antal körfält från ett till två – finns också.  

3.3.3 Gestaltning av cirkulationsplats 
Gestaltningen av cirkulationsplatsen påverkar det visuella intrycket av cirkulationsplatsen. 
Dess uppgifter är att tydliggöra cirkulationsplatsen, att låta den smälta in i omgivande miljö 
samt att ge en hastighetssänkande effekt. För att uppnå dessa mål är det viktigt att 
cirkulationsplatsen gestaltas med väl valda material. Annars finns risk för att 
cirkulationsplatsen ger ett splittrat och förvillande intryck med risk för försämrad 
trafiksäkerhet som följd. (Vägverket, 2004) 
 
Den öppna yta i gaturummet som den ej överkörbara delen av rondellen lämnar kan 
utformas på olika sätt: antingen lämnas den öppen, eller placeras någon form av 
utsmyckning i form av konstverk eller växtlighet i den. Placering av konstverk eller 
växtlighet i rondellen kan användas för att tydliggöra och uppmärksamma 
cirkulationsplatsen. Den kan även användas för att understryka gatubilden eller för att 
skapa en lokal anknytning till det område i vilket cirkulationsplatsen är belägen. Emellertid 
är placering av dylika objekt förenat med vissa riskmoment i form av kollisionsrisk när det 
rör sig om oeftergivliga objekt, inkräktande på nödvändiga siktlinjer samt avledande av 
trafikanternas uppmärksamhet från trafiken. (Vägverket, 2000) 
 
VGU anser att placeringen av oeftergivliga objekt, som konstverk och träd, noggrant bör 
övervägas. Där de trots allt är motiverade ska styrande refuger som leder bilisten bort från 
objektet anordnas. Vid referenshastigheter över 50 km/h får oeftergivliga objekt endast 
placeras i den så kallade säkerhetszonen mellan de inkommande anslutningarnas tänkta 
fortsättning rakt in i rondellen, se Figur 3.6. Vid plantering av träd ska särskilt beaktas att 
dessa så småningom inte bara blir skymmande, utan även att stammarna med tiden blir 
oeftergivliga föremål (Vägverket, 2000). 
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Figur 3.6 Säkerhetsområde (redigerad från Vägverket, 2004) 

 
Vid gestaltningen ska drift och underhåll av cirkulationsplatsen beaktas. Till skillnad från 
den extra yta som cirkulationsytan skapar, vilken knappast kräver mer underhåll jämfört 
med en vanlig korsning, kan rondell såväl som refuger drastiskt förändra underhållskraven. 
Med hänsyn till dessa förändringar av underhåll bör drift- och underhållsansvariga för det 
aktuella vägnätet kontaktas redan i planeringsskedet av cirkulationsplatsen för att bidra med 
åsikter om utformningen. (Vägverket, 2000) 

3.3.4 Fotgängare 
Fotgängare är trafikens minst skyddade trafikanter och där de ska färdas måste speciell 
omsorg i planering tas (Vägverket, 2000). De flesta kollisioner i tätort som involverar 
fotgängare sker i eller i närheten av en korsning (Holmberg & Hydén m fl, 1996). För en 
fotgängare kan en cirkulationsplats vara en mer komplicerad trafikmiljö jämfört med en 
vanlig korsning. Därför är det viktigt att gående inte glöms bort i planeringsskedet av en 
cirkulationsplats. Speciell hänsyn bör tas till barn, äldre, synskadade och utvecklingsstörda 
så att deras behov tillgodoses. (Vägverket, 2000) 
 
Barn har inte samma uppfattning som en vuxen om farorna i trafiken. Först när barnet är 
cirka tolv år gammalt har det förmågan att bete sig trafiksäkert. Det är viktigt att inse att för 
ett barn inbjuder nästan alla platser till lek och kopplingen till att något kan vara farligt 
finns inte. Antalet olyckor där barn varit inblandade har sjunkit på bekostnad av barnens 
rörelsefrihet. (Englund et al, 1998) Barn har också ett begränsat synfält samt svårt att 
lokalisera ljud (Holmberg & Hydén m fl, 1996). Barn som fotgängare är utsatta för många 
olyckor med bilar (Vägverket, 2004). 
 
Med åldern försämras människans rörelseförmåga vilket medför att äldre personer har svårt 
att röra sig i trafiken. Ett exempel på detta är att äldre ibland kan ha problem att hinna över 
ett signalreglerat övergångsställe under tiden som det är grönt. (Holmberg et al, 1996) 
Äldre upplever att det är obehagligt att vistas ute i trafiken (Englund et al, 1998). 
Skadestatistik visar att äldre är en utsatt grupp som fotgängare. Många av olyckorna är 
singelolyckor som exempelvis fallolyckor men det finns även olyckor där andra fordon är 
med i bilden. (Vägverket, 2004) 
 

Säkerhetsområde
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Generellt finns det fem punkter som är bör beaktas för att förbättra för fotgängare i en 
övergång (Vägverket, 2000): 

• Låg kantsten (max ca 4 cm) vinkelrätt gångriktningen. 
• Ramp utan höjdskillnad för rullstolar. Denna kan kombineras med 

cykelöverfarten. 
• Plattsättning vid vägkant respektive mittrefug. 
• Taktil markering, vägledande stolpe samt ledstråk som är till för att underlätta 

för synskadade. 
• Där barn eller äldre uppehåller sig ska särskild vikt läggas vid att anpassa 

utformningen efter deras förutsättningar.  
 
Fotgängare upplever en falsk trygghet vid övergångsställen (Holmberg & Hydén m fl, 
1996). Enligt danska och holländska studier ökar tvåfältiga frånfarter risken för konflikter 
mellan gående och fordon jämfört med enfältiga frånfarter. Dubbla körfält förutsätter att 
båda bilarna stannar för de gående så att olyckor på grund av omkörning på 
övergångsställen inte sker. Ibland kan det dock vara svårt för den bilen i det yttre körfältet 
att se att det är någon som ska gå över gatan. (Herland & Helmers, 2002)  
 
Hastigheten påverkar olyckornas allvarlighetsgrad. Följande gränsvärden är framtagna med 
avseende på dagens bilar och vägar (Vägverket): 

• De flesta oskyddade trafikanter överlever en kollision med bil i 30 km/h 
• Vid en kollision med en bil i 50 km/h omkommer de flesta oskyddade 

trafikanter  
 
Det finns enligt VGU två varianter att lägga väjningsmarkeringen för inkommande fordon 
till en cirkulationsplats som har ett övergångställe. Antingen kan väjningslinjen läggas före 
övergångsstället eller kan övergångsstället flyttas minst sex meter bakom väjningslinjen, se 
Figur 3.7. Det senare alternativet innebär att en bil kan vänta på att köra in i cirkulationen 
utan att blockera gång- och cykelpassagen. Detta alternativ innebär dock inte den genaste 
vägen för fotgängarna men ger minst hinder för dem eftersom inga bilar blockerar 
övergången.  
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Figur 3.7 Olika placering av gång- och cykelövergång. (Vägverket, 2004) 

3.3.5 Handikappanpassning 
När en cirkulationsplats ersätter en signalreglerad korsning är de stora förlorarna de 
synskadade. En signal ger dem viktig information såsom var övergången är placerad, vilken 
riktning den går åt och när det är säkert att korsa gatan. (Hydén et al, 2004) Allt detta går 
inte att ersätta när en cirkulationsplats anläggs. Två av ovanstående funktioner går att visa 
med hjälp av taktila plattor fram till övergången och taktila pollare för att visa hur många 
körfält som ska korsas och om det finns någon refug, se Figur 3.8. Tyvärr kan inte taktila 
hjälpmedel visa när det är lämpligt att ta sig över gatan. Ur synskadades synvinkel är det 
alltså mindre bra att bygga cirkulationsplatser. (Hydén et al, 2004) 
 

 

 

 

Figur 3.8 Pollare med taktil karta. 

 
Enligt VGU har synskadade svårt att avgöra från vilket håll fordonen kommer ifrån när de 
rör sig i närheten av en cirkulationsplats. Ju längre bort från cirkulationsplatsen övergången 
ligger, desto bättre för de synskadade. En nackdel är att hastigheten blir högre och de 
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gående får gå en omväg. För att minska de synskadades svårigheter kan planskilda 
korsningar byggas men om det inte kan genomföras bör följande eftersträvas: 

• Enfältiga till- och frånfarter vilket ger låga hastigheter. 
• En hastighetsbegränsning till 30 km/h i cirkulationsplatsen. 
• Korta gångpassager och minimimått på körfältsbredder. 
• Mittrefug som etappmål vid övergång.  
• Vinkelrät kantsten i gångriktningen och låga kanter. 

 
Utvecklingsstörda har svårt att bedöma avstånden och riktning på ljud. Problemen blir 
ännu större när de ska över ett övergångsställe som ligger i anslutning till en 
cirkulationsplats eftersom det där är svårt att uppfatta var fordonet är och vart det ska. 
(Svenska kommunförbundet, 1994) 

3.3.6 Lösningar för cyklister vid passage av cirkulationsplats 
Det finns tre olika sätt, planskiljda lösningar ej inräknat, på vilka cyklister kan tänkas 
passera en cirkulationsplats. De tre alternativen, vilka är illustrerade i Figur 3.9, innebär att 
cyklisterna antingen färdas på isolerade cykelvägar utanför cirkulationen, i reserverade 
cykelfält genom cirkulationen eller blandat med övriga fordon utan några särskilda åtgärder 
för dem. De två senare lösningarna brukar refereras till som integrerade lösningar (Hydén et 
al 1995). 
 
 

 
 

  

 

Figur 3.9 Olika lösningar för cyklister i cirkulationsplatser; isolerade cykelvägar, cykelfält 
respektive inga särskilda åtgärder (Schoon & van Minnen, 1994). 

 
De främsta orsakerna till olyckor mellan cyklister och övriga fordon i cirkulationsplats ser 
annorlunda ut beroende på vilken lösning som är aktuell: för cyklister som färdas integrerat 
genom cirkulationen uppstår de farligaste situationerna då motorfordon antingen kör in i 
eller ut ur cirkulationen samtidigt som cyklisten fortsätter sin cirkulering, se Figur 3.10 
nedan. Den senare situationen gäller framförallt då cykelfält finns i cirkulationen på grund 
av det extra utrymme detta medför. Det extra utrymmet medger möjligheter till omkörning 
av cyklister i cirkulationen och en därmed ökad kollisionsrisk. I de fall separata cykelvägar 
existerar uppstår den farligaste situationen vid korsning av cirkulationsplatsens till- och 
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frånfarter. De olika lösningarnas lämplighet beror i hög grad på cyklisternas och bilisternas 
respektive flöden samt relationerna mellan flödena. (Hydén et al 1995) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Cyklist cirkulerar, fordon lämnar 
cirkulationen 

 
2. Cyklist cirkulerar, fordon kör in i 

cirkulationen 
 

 

Bilist 
Cyklist 

 
 

Figur 3.10 Trafikfarliga situationerna för cyklister vid integrerad passage av cirkulationsplats 
(Dagersten, 1992) 

 
Holländska SWOV (Institute for Road Safety Research) gjorde under 1992 en studie av 
cyklisters säkerhet i cirkulationsplatser. I samverkan med cykel- och fordonsflöden 
granskades de ovan nämnda cykellösningarnas inverkan på olycksfrekvensen2. 
Undersökningen visade att oberoende av vilka cykel- respektive fordonsflöden som 
trafikerade cirkulationsplatsen genererade cirkulationsplatserna med separata cykelvägar 
minst antal skador. När det gäller antal olyckor är sambanden betydligt vagare och ingen av 
de olika åtgärderna utmärker sig i större utsträckning även om separata cykelvägar även här 
framstår som något säkrare. Vid fordonsflöden med en ÅDT på under cirka 8 000 fordon 
framstår de olika lösningarna som mer eller mindre likvärdiga. Detta leder till SWOV:s 
slutsats att vid fordonsflöden på upp till ÅDT 8 000 fordon kan, med avseende på 
olycksrisk, vilken som helst av de tre cykellösningarna användas, medan vid flöden däröver 
är separata cykelbanor att rekommendera. (Schoon & van Minnen, 1994) 
 
Undersökningar av den typ som SWOV gjort är sällsynta och vidare forskning angående 
cyklisters säkerhet i cirkulationsplatser krävs (Hydén et al, 2004). Av de kunskapsbrister 
som finns inom området cyklisters säkerhet i cirkulationsplatser följer svårigheter i att finna 
några enhetliga rekommendationer angående vilka cykellösningar som bör användas. I 
Danmark har det exempelvis varit vanligt med integrerade cykelfält i cirkulationsplatser 
anlagda i stadsmiljö. På grund av den ökning av cirkulationsytan, och därmed bilisternas 
möjlighet att hålla en högre hastighet, en sådan lösning medför har denna lösning idag i viss 
mån frångåtts (Vejdirektoratet, 2000). Enligt den norska utformningsguiden bör cykelfält i 
cirkulationen helt undvikas (Statens Vegvesen). VGU rekommenderar att cyklar färdas på 
separata cykelvägar vid inkommande ÅDT på mer än 10 000 fordon och inkommande 
cykeltrafik på över 1 000 cyklister/dygn. Vid mindre flöden kan integrerade lösningar 

                                                 
2 Underlag för cirkulationsplatser med cyklister i blandtrafik och större fordonsflöden än cirka ÅDT  
10 000 fordon saknas. 

1 

2 
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användas som alternativ, men endast då cirkulationen är begränsad till ett körfält. Det 
rekommenderade värdet på maximalt antal cyklister i blandtrafik kan dock komma att 
ändras till ett minimivärde (Strömgren, 2005). Anledningen är att få cyklister blir ett 
överraskningsmoment för bilisterna medan ett större antal utgör en maktfaktor som gör 
bilisterna uppmärksamma på deras närvarande. 

3.3.7 Trafikströmmar 
Trafikströmmarna i samtliga anslutande gator till en cirkulationsplats måste kontrolleras. 
Detta görs med ÅDT-DIM och Dh-DIM för både för- och eftermiddag, se Figur 3.5 sidan 
10. Med beräknade flöden väljs den korsning som ska byggas. Flödena för exempelvis 
primärvägen för en fyrvägskorsning bildar Qp medan flödena på sekundärvägen bildar Qs, se 
Figur 3.11. Ur figuren går det att utläsa en ungefärlig belastningsgrad för korsningen. 
(Vägverket, 2004) 
 

 
 Figur 3.11 Underlag för val av korsningstyp (Vägverket, 2004) 

3.3.8 Utrymmesklass 
Vid planeringen av en cirkulationsplats bör önskad utrymmesklass bestämmas. 
Utrymmesklass definierar hur längre fordon tar sig igenom en korsning och indelas i de fyra 
nivåerna A till D där klasserna A till C är gemensamma för samtliga plankorsningar som 
inte är signalreglerade. Klasserna är definierade som (Vägverket, 2004): 

A. Fordonet håller sig inom sitt egna körfält. 
B. Fordonet inkräktar på medriktade körfält, vägren, refuger eller gång- och 

cykelbanor. 
C. Fordonet inkräktar, förutom på områden enligt B, även på motriktade körfält. 
D. Fordonet använder ytor i överkörbara rondellen samt eventuella överkörbara ytor i 

trafiköar vid passage av cirkulationsplats. 
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3.3.9 Kollektivtrafik 
En viktig aspekt vid planering av cirkulationsplatser är huruvida kollektivtrafik kommer att 
trafikera gatunätet. Cirkulationsplatser inverkar ofta negativt såväl på bussarnas 
framkomlighet som på passagerarnas och chaufförens komfort. Följande effekter bör 
normalt beaktas vid kollektivtrafik i cirkulation: 

• Tidsförlusten vid passage av cirkulationsplatser är betydligt större för bussar än 
för personbilar (Vägverket, 2001).  

• Den framtvingade sidorörelsen kan upplevas som obehaglig av passagerare och 
chaufför (Vägverket, 2001). 

• Farthinder i form av vägbulor där främre och bakre hjulaxlar inte ryms 
samtidigt på bulans platå kan ge arbetsskador enligt arbetsmiljöverket (Sveriges 
kommuner och landsting, 2004). Längre platågupp, upphöjning av hela 
cirkulationsytan samt vägbulor med en längre, avfasad avslutning orsakar inte 
denna typ av obehag. 

 
Ytterligare en aspekt att beakta vid planering av cirkulationsplatser i kollektivtrafiknät är 
svårigheter att prioritera kollektivtrafiken av det slag som kan göras i signalreglerade 
korsningar. Separata körfält för kollektivtrafik är knappast aktuellt på grund av den utökade 
cirkulationsarean detta medför. Dock kan ett separat högersvängsfält anordnas för 
kollektivtrafiken. En sådan lösning begränsas naturligtvis till att endast gälla 
högersvängande fordon och dess effekt kan därför diskuteras. (Vägverket, 2004) Försök 
med anläggning av en genväg genom cirkulationsplatsens rondell som reserveras för 
kollektivtrafik har utförts av exempelvis Jönköpings kommun med goda resultat. En sådan 
genväg måste dock signalregleras för att undvika konflikter med övrig trafik. (Vägverket, 
2001) 

3.3.10 Sikt 
Sikt i en cirkulationsplats är viktigt för att förhindra konflikter. Oavsett vilka åtgärder som 
genomförs i en cirkulationsplats får de inte försämra trafiksäkerheten eller på något sätt 
distrahera föraren. Viktig visuell information såsom siktlinjer och skyltar bör inte skymmas 
av vegetation. (Vägverket, 2000) Skyltar som finns ska placeras i lagom höjd för att 
maximera synbarheten (Vägverket, 2004). 
 
Alla fordon som kör in i en cirkulationsplats har väjningsplikt mot cirkulerande fordon. 
Det inkommande fordonet måste därför se föregående infart för att kunna göra en korrekt 
bedömning av trafiksituationen. I Figur 3.12 visas de avstånd som rekommenderas för goda 
siktförhållanden i en cirkulationsplats. (Vägverket, 2004) 
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a. Inkommande fordon  
 

b. Stillastående fordon 

 

 

c. Stoppsikt  

Figur 3.12 Siktområden i cirkulationsplats. Bil kommer från södra anslutningsvägen (redigerad 
från Vägverket, 2004) 

 
Enligt VGU bör rondellens höjd eller utseende inte hindra en förare från att ha full 
överblick av trafiken i hela cirkulationsplatsen. Stoppsikten bör vara beräknad utifrån 
möjlig hastighet i cirkulationsplatsen. Ovanstående siktkrav hindrar dock inte att rondellen 
dekoreras med växter och andra föremål i dess centrala delar. 
 
En förare på väg in i eller som befinner sig i en cirkulationsplats ska enligt VGU alltid se 
framförvarande fordons bromsljus och riktningsvisare vilket ställer höjdkrav på rondellen.  

3.3.11 Utformning i plan och profil 
Liksom vägar ska cirkulationsplatser anläggas med tvärfall för att transportera dagvatten. 
Cirkulationsytan bör anläggas med tvärfall riktat utåt, det vill säga bort från rondellen, av 
tre anledningar: För det första ökas synbarhet och tydlighet av cirkulationen. Dessutom 
förstärker det motsatta tvärfallet cirkulationsplatsens hastighetssänkande effekt. Slutligen 
ges en bättre vattenavrinning. (Vägverket, 2000) 
 
Vid anläggning av vägar och väganordningar i tätortsmiljö är höjdförhållandena oftast 
mindre dramatiska än vad de kan vara vid anläggning på landsbyggd. Dock bör placering av 

Lp2=60m 

Ls2 = 5m 

 

Lp1 = 5 m  

Ls1 = 
60 m 
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cirkulationsplatser i högpunkter undvikas på grund av de försämrade siktförhållanden detta 
medför (Vägverket, 2000). Även placering i lutning bör undvikas men då det inte går får 
cirkulationens lutning inklusive tvärfall inte överskrida 3,5 procent (Vägverket, 2004). 
 
De anslutande vägarna till en cirkulationsplats bör ansluta så att båglängderna mellan varje 
väg blir ungefär lika långa. Undantag kan göras vid cirkulationsplatser med endast tre 
anslutningsvägar då rondellen kan placeras i vägarnas korsningspunkt. Detta ger i allmänhet 
lägst anläggningskostnader vid ombyggnation i befintlig miljö, se Figur 3.13. (Vägverket, 
2004) 
 
A. Rondell i 
korsningspunkt. 
 

 B. Rondell förskjuten.  C. Rondell något 
förskjuten med avböjda till- 
och frånfarter. 

 

 

 

 

 
Figur 3.13 Utformningsprinciper vid tre anslutande vägar. Alternativen B och C har lika stora 
båglängder mellan anslutningarna. (Vägverket, 2004) 

 
I de fall fler än fyra vägar ska anslutas till cirkulationsplatsen kan rondellens form ändras för 
att skapa jämna båglängder mellan anslutningarna, se Figur 3.14. 
 
 

 
Figur 3.14 Jämförelse mellan äggformad och rund rondell i cirkulationsplats med fem 
anslutande vägar (Vägverket, 2004) 

3.3.12 Rondellens utformning 
Rondellen kan utformas så att den är helt, delvis eller inte överkörbar. Utformning med 
helt eller delvis överkörbara rondeller säkerställer långa fordons framkomlighet – om än 
med begränsad hastighet – utan att behöva bredda cirkulationsytan vilket skulle innebära 
ökade hastigheter i cirkulationen. Delvis överkörbara rondeller används ofta i stadsmiljöer 
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då de är särskilt lämpade vid de förhållanden som utmärker dessa miljöer; trånga utrymmen 
eller efterfrågan på låga hastigheter. (Vägverket, 2000) 
 
Den överkörbara delen av rondellen bör utformas med en upphöjning och ett mot 
cirkulationsbeläggningen avvikande material som ger en obekväm körupplevelse vid 
överfart. Exempel på passande material kan vara smågatsten satt i cement. (Vägverket, 
2004) 
 
Huruvida rondellen måste utformas med en överkörbar del eller inte är kopplat till 
rondellens storlek: En cirkulationsplats med en mindre rondell kräver en helt eller delvis 
överkörbar rondell för att ge längre fordon tillräckligt med svängutrymme utan att behöva 
öka cirkulationsytan. Rekommenderade mått på rondellradier i samband med de möjliga 
rondellutformningarna framgår av Tabell 3.6. Största trafiksäkerhetseffekt uppnås vid 
rondellradier på tio till tjugo meter. (Vägverket, 2004) 

Tabell 3.6 Rondellers radie beroende på typutformning (Vägverket, 2004). 

Rondell- 
utformning 

Inre radie, 
ej överkörbar del 

Yttre radie, 
överkörbar del 

Rondellradie 
totalt 

Ej överkörbar >11 m >11 m >11 m 
Delvis överkörbar >2 m >7 m 7-11 m 
Helt överkörbar – <7 m <7 m 
 
Vid valet av överkörbara ytor är det främst tre parametrar som bör beaktas: Materialet 
måste vara slitstarkt då det ska trafikeras av tunga fordon i låga hastigheter med stora 
vridmoment som följd. Dessutom bör ytorna inte nämnvärt försvåra underhåll som till 
exempel snöröjning. Slutligen måste markfrigången för det låga typfordonet Lspec 
kontrolleras. 
 
För att förhindra att inkommande trafikanter missar att uppfatta cirkulationsplatsen kan 
hela eller del av rondellen upphöjas genom anläggning av en mur eller kulle. Det bör 
observeras att en upphöjning inte är överkörbar utan är helt enkelt ett sätt att tydliggöra 
cirkulationsplatsen. Vid planering av en upphöjd rondell ska siktlinjerna kontrolleras så att 
dessa är tillräckliga. Hänsyn bör även tas till att rondellen vid upphöjning i form av mur 
blir ett oeftergivligt föremål. Nödvändigheten eller nyttan måste därför noggrant övervägas. 
Vid önskan om att förhindra genomsikt av rondellen kan utsmyckning eller plantering av 
växtlighet övervägas. (Vägverket, 2000) 

3.3.13 Hastighetsdämpande åtgärder 
I de fall den geometriska utformningen av cirkulationsplatsen inte ger tillfredsställande 
hastighetsdämpande effekt kan andra åtgärder övervägas. Sådana åtgärder kan bli aktuella 
där hastigheten vid övergångsställen är oacceptabelt hög. De hastighetsdämpande åtgärder 
som kan bli aktuella är bullerräfflor, upphöjning av vägbanan, avsmalning av körbana eller 
anläggning av väghåla. (Linderholm, 1996) 
 
Upphöjning av vägbana kan utformas som gupp eller vägkudde före övergångsstället eller 
som en upphöjning av övergångsstället. Gupp och upphöjning av övergångsställe bör inte 
användas då cirkulationsplatsen trafikeras av kollektivtrafik på grund av de olägenheter 
dessa lösningar medför för chaufförerna, se kapitel 3.3.9 
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Kollektivtrafik. Vid sådana situationer kan upphöjning av hela cirkulationsytan eller gupp 
som avslutas med en längre ramp vara ett bra alternativ.  
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3.4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER AV LITTERATURSTUDIEN 
Detta kapitel behandlar de aspekter av litteraturstudien som vi funnit intressanta för 
utvecklingen av den empiriska studien. För diskussion och slutsatser av de respektive 
regelverken hänvisas till de separata slutsatserna.   

3.4.1 Inventering av regelverk 
Vi anser att ryggraden i varje regelverk är dess arbetsmetodik vid projektering. Därför 
tycker vi att det bör ställas stora krav på dess tydlighet och anpassbarhet till projektets 
karaktär. Vi har studerat arbetsgångar vid såväl förstudie/förprojektering som 
detaljprojektering. Vid jämförelse av de tre skandinaviska ländernas regelverk har följande 
karaktärsdrag identifierats:  
 
Det danska regelverket uppvisar en hög grad av uppstolpning i punktform vilket, enligt oss, 
leder till en styrning av projekteringen i den mening att planerare och projektörer lämnas 
litet utrymme för egna initiativ. Arbetsgången uppfattas som iterativ med många kontroller 
och återkopplingar till tidigare steg. En fördel med en sådan arbetsgång kan vara att 
orimligheter i dimensioneringen upptäcks på ett tidigt stadium. Vi ser dock en risk att 
planeraren väljer tidigare använda lösningar för att inte riskera att en föreslagen lösning inte 
fungerar. 
 
Det norska regelverket skiljer sig från det danska i den bemärkelsen att dess arbetsmetodik 
upplevs som mycket mer öppen. Anledningen till att vi upplever den som mindre styrande 
är att punktlistor så gott som helt ersatts av beskrivande text. Trots detta har en tydligt 
uppdelad arbetsmetodik åstadkommits.  
 
Den svenska arbetsmetodiken i VGU faller någonstans emellan de ovan nämnda 
regelverken med en arbetsgång i steg-för-stegform men där varje steg har en mer 
övergripande karaktär än de i den danska versionen. VGU uppfattas mer vara utformad 
som en guide än en checklista. Dock finns här mer kontroller än i det norska regelverket. 
 
Trots en checklistas eventuella risker att bli för styrande i projekteringen anser vi att denna 
form av arbetsgång är att föredra. Anledningen är att en checklista är överlägsen när det 
gäller att vägleda en planerare genom planeringsprocessen. Ytterligare en fördel är att den 
på ett tydligare sätt säkerställer att alla aspekter vid planering involveras i processen. 
 
Vid utformningen av en checklista tycker vi att dess tydlighet bör prioriteras. En klar 
uppdelning bör göras så att det framgår var varje utformningsdetalj behandlas. En viss risk 
med en sådan utformning är att fokuseringen på varje utformningsdetalj blir för stor på 
bekostnad av helhetssynen vid planeringen. Denna risk kräver därför en god 
sammanvägning av utformningsdetaljerna. Vi anser att det idag inte existerar ett dokument 
som på ett tillfredsställande sätt tillgodoser dessa krav på sammanvägning. Syftet med den 
empiriska studien är att skapa ett sådant dokument. 

3.4.2 Aspekter 
Bakgrunden till de val av aspekter vi gjort är de arbetsgångar som studerats i kapitlet 
Inventering av regelverk samt de intervjuer med fackmän som genomfördes under 
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litteraturstudiens gång. Efter valen av aspekter har dessa studerats i annan vetenskaplig 
litteratur. Vi anser att vår empiriska studie ska utgå från resultatet av dessa studier.  
 
När det gäller kapitlet Aspekter är det viktigt att notera att de aspekter som studerats har vi 
själva identifierat som de som är aktuella vid planeringen av en cirkulationsplats. Valet av 
aspekter grundar sig på den litteraturstudie och de intervjuer som genomförts. Detta kan 
naturligtvis leda till att någon aspekt har förbisetts.  
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4 INTERVJUER 
Intervjuerna genomfördes i två omgångar. I den första omgången intervjuades 
representanter från Eslövs kommun, Helsingborgs Stad, Malmö Stad samt Vägverket 
Region Skåne. I den andra gjordes återbesök hos Helsingborgs Stad och Malmö Stad. 
 
Syftet med de inledande intervjuerna var att ta reda på hur en förstudie går till hos de olika 
kommunerna respektive Vägverket. Dessutom söktes de intervjuades personliga åsikter om 
utformning och aspekter vid dimensionering av cirkulationsplatser samt VGU:s innehåll 
och användbarhet vid förstudie av cirkulationsplatser.  
 
Det visade sig att ingen av kommunerna använder sig av det exempel på arbetsgång för 
förstudie/förprojektering som finns i VGU. De har visserligen inarbetade arbetsgångar men 
inget dokument som alltid användes. Arbetet med förstudien framstod snarare vara baserat 
på erfarenhet. Vägverket lägger ut sina förstudier på konsulter. Detta verifierade 
examensarbetets problemställning, det vill säga att det saknas ett enhetligt dokument som 
stolpar upp och knyter samman förstudien med detaljprojekteringen.  
 
De första intervjuerna genomfördes samtidigt som litteraturstudien och gav därmed 
uppslag till vidare litteratursökning angående relevanta aspekter vid förstudien. 
 
Representanterna från kommunerna ansåg att VGU överlag täcker projekteringen av 
cirkulationsplatser väl, speciellt detaljprojekteringen. Dock kunde vissa moment i 
förstudie/förprojekteringen och kopplingen mellan förstudie/förprojektering och 
detaljprojektering göras tydligare. Dessutom ansågs VGU vara för inriktad mot 
landsortsmiljö. 
 
Syftet med den andra omgången intervjuer var att få kommentarer på det utkast till mall 
som arbetats fram. Under dessa intervjuer har mallens faktainnehåll och upplägg 
kontrollerats och diskuterats. Även områden som tydlighet samt användbarhet har 
analyserats. I stort sett ansåg de intervjuade att mallen var bra men det fanns brister som 
borde åtgärdas. Åtgärder som vidtogs var ökad tydlighet och komplettering av 
ingångsvärden.  
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5 EMPIRISK STUDIE – MALL FÖR FÖRSTUDIE 
Mallen ska fungera som ett stöd vid av arbetet med förstudie av cirkulationsplatser och 
dessutom sammanfatta detta arbete. Den ska säkerställa att alla viktiga aspekter tas med i 
förstudien samt att information inte går förlorad. Mallen ska följa med projektet som 
dokumentation och ligga till grund för detaljprojekteringen. Kommentarer och 
motiveringar till de utformningsbeslut som tas ska dokumenteras för att förbättra 
möjligheterna att vid ändrade förutsättningar revidera förstudien. Den mall som har 
utarbetats består av en checklista och en dokumentationsdel, se Figur 5.1.  
 

Figur 5.1 Mallens uppbyggnad och arbetsgång. 

 
Checklistan har följande funktioner: 

• Säkerställa att alla aspekter som kan påverka utformningen behandlas. 
• Lyfta fram krav och intressekonflikter vid planeringen av cirkulationsplatser. 
• Skapa ett beslutsunderlag för val av cirkulationsplatsens utformning. 

 
Checklistan ska inte styra planerare mot en specifik lösning utan endast lyfta fram 
intressekonflikter och problemområden som kan uppstå. Den gör inte heller anspråk på att 
vara en dimensioneringsgång, utan ska ses som ett stöd i en redan utarbetad arbetsmetodik. 
För trafiktekniska aspekter och utformningsdetaljer hänvisas planeraren till VGU.  
 
Dokumentationsdelen har följande funktioner: 

• Dokumentera de beslut om cirkulationsplatsens utformning som tagits med 
checklistan som beslutsunderlag.  

• Dokumentera motiven till beslut om utformning. 
• Fungera som ingångsvärde till detaljprojektering. 
• Fungera som stöd för framtida utvärderingar och revideringar. 

5.1 MALLENS UPPBYGGNAD 

5.1.1 Ingångsvärden 
Syftet med Ingångsvärden är att planerare, utan att göra egna värderingar, ska gå igenom 
och noterar de förutsättningar som ska gälla för projektet. Förutsättningarna kan vara 

Ingångs-
värden Analys

Samman-
ställning 
av beslut 

Checklista Dokumentationsdel

MALL
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verkliga förhållanden, beslut fattade av politiker eller synpunkter och önskemål från 
planförfattare, skolledare, ansvariga för äldreboende eller liknande. 
 
Först anger planeraren orsaker till varför en cirkulationsplats ska anläggas i Anledning till 
cirkulationsplats. Exempel på anledning är ombyggnad av en korsning på grund av hög 
olycksfrekvens. Dessa orsaker, kompletterade med punkten Tidigare beslut, ska genomsyra 
hela processen vid framtagandet av beslutsunderlag för cirkulationsplatsen. Tidigare beslut 
innefattar politiska beslut och riktlinjer. Därefter fastställs de parametrar som beskriver 
området i form av trafiksituation, utrymmesklasser och områdesanalys. Dessa värden ligger 
till grund för arbetet i Analys. 

5.1.2 Analys 
Syftet med Analys är att planeraren ska identifiera de utformningsalternativ som är möjliga 
med hänsyn till ingångsparametrarna och på så sätt skapa ett beslutsunderlag för 
cirkulationsplatsens utformning. Vid val av utformningsalternativ används VGU som 
referensdokument.  
 
Analys är uppdelad i tre områden; Fordon, Oskyddade trafikanter samt Visuella parametrar. 
Deras huvudsakliga innehåll är: 

• Fordon: Utformning av cirkulationsplats med avseende på fordons 
framkomlighet och säkerhet. 

• Oskyddade trafikanter: Utformning av cirkulationsplats med avseende på 
oskyddade trafikanters framkomlighet och säkerhet.  

• Visuella parametrar: Utformning av cirkulationsplats med avseende på de 
visuella krav som beslutats i Ingångsvärden. 

 
Varje område är uppdelat i detaljgrupper. För varje detaljgrupp hämtas relevanta 
parametrar från Ingångsvärden.  Varje parameter tilldelas schablonvärden inom ett intervall 
från 0 till 100 beroende på hur denna detalj påverkar utformningen av cirkulationsplatsen i 
det aktuella projektet: Ju högre värde, desto större hänsyn måste tas till ingångsparametern. 
Planeraren kan alltså eliminera de utformningslösningar som inte är genomförbara med 
hänsyn till ingångsparameterns innehåll. Ett lågt schablonvärde innebär att just denna 
ingångsparameter inte är avgörande för cirkulationsplatsens utformning, det vill säga 
planeraren är fri att använda vilken lösning som helst utan att eliminera några 
utformningsalternativ. Det är viktigt att poängtera att alla val av lämpliga 
utformningsalternativ görs av planeraren själv med stöd i VGU. Förklaringar och 
motiveringar till valda schablonvärdena ges i Bilaga III – Schablonvärden. 
 
Schablonvärdena åskådliggörs visuellt i diagram. Där ingångsparametrarna pekar på 
motstridiga lösningar visas detta med två separata diagram. Det innebär att höga värden i 
bägge diagram indikerar en intressekonflikt mellan dessa ingångsparametrar. Utifrån 
diagrammen kan planeraren välja förslag på utformningslösning.  

5.1.3 Sammanställning av beslut 
I Sammanställningen av beslut dokumenteras alla beslut som rör cirkulationsplatsens 
utformning. Besluten baseras på sammanvägning och jämkning av analysdelens förslag på 
utformningslösningar. I de fall detaljgrupperna indikerar olika lösningar sker en viktning 
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dem emellan. Varje beslut bör kompletteras med en motivering, speciellt då avsteg från 
någon indikation görs.  
 
Val och motivering av utformningslösningar görs av planerare i samråd med beställare och 
eventuella övriga intressenter. Resultatet från Sammanställning av beslut ger en 
grundutformning av cirkulationsplatsen som ligger till grund för detaljprojekteringen, det 
vill säga mallen blir styrande för detaljprojekteringen. Vid avsteg från de beslut som är 
dokumenterade i mallen ska detaljprojektören ha förnyat samråd med beställaren. 
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5.2 TILLÄMPNING 
Nedan ges ett fiktivt exempel på hur mallen är tänkt att användas. Först ges ett exempel på 
angivning av ingångsvärden. Därefter följer en stegvis förklaring av ifyllnad och tolkning av 
en detaljgrupp i analysdelen. Avslutningsvis åskådliggörs proceduren med sammanställning 
av beslut. 

5.2.1 Ingångsvärden 
I exemplet nedan visas hur planerare fyllt i de förutsättningar som gäller för den tilltänkta 
cirkulationsplatsens omgivning. 
 

Figur 5.2 Exempel på ingångsvärden. 

 
Planeraren har angivit att: 
 3a.  Det finns två körfält i de tilltänkta tillfarterna från de anslutande vägarna.  
 3b. Området ställer krav på gestaltning. Byggnationen sker i en miljö där den visuella 

utformningen är viktig, exempelvis stadsmiljö. En Gaturumsbeskrivning enligt 
exempelvis TRAST ska konsulteras. 

 3c. Området är inte låst av detaljplan eller omgivnings platsegenskaper. Det finns inga 
topografiska hinder för att vid behov ändra anslutningsvägarnas lägen. 

 
Dessa parametrar kommer sedan att fungera som ingångsvärden till en eller flera 
detaljgrupper i Analys. 

5.2.2 Analys 
Tidigare angivna parametrar i Ingångsvärden hämtas till detaljgruppen. Beroende på 
parameterns innehåll tilldelas den ett schablonvärde i intervallet 0 till 100. Detta värde förs 
in i kolumnen ”värde” och illustreras grafiskt i det tillhörande diagrammet, se Figur 5.3. 

3. OMGIVNING 
a. Antal körfält i tillfart: 

1    2 
     

Befintliga eller beslutat antal körfält i tillfart. 
Ange körfältsantalet i tillfarterna. Om minst 
en tillfart har 2 körfält, ange 2.  
 

b. Områdets krav på gestaltning: 
Inga    Krav 

     
 

Anpassning av cirkulationsplats till 
omgivning. Exempel på omgivning: 
Industriområde utan krav eller en tätortsport 
med stora krav på gestaltning. Se även 
befintlig Gaturumsbeskrivning.  

c. Plats, utrymme, områdesbegränsningar: 
Ej låst    Låst 

     
 

 

”Låst” kan exempelvis betyda att ändring i 
detaljplan krävs vid ombyggnad. Även 
styrning av fasta objekt vid planering vid 
nybyggnation. 
 
Vid ”Låst” beskriv låsningens art i fältet 
Kommentarer. 
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Med diagrammet som stöd kan planeraren identifiera det eller de utformningsalternativ 
som ingångsparametrarna medger.  Vid identifikation av utformningsalternativ använder 
planeraren VGU som referensdokument. Dessa utformningsalternativ ligger sedan till 
grund för det val av utformningslösning som planerare och beställare kommer överens om. 
 

Figur 5.3 Exempel på detaljgrupp i Analysdel. 
 
Uppgifterna för 3a, 5a, 5b och 5c har hämtats från Ingångsvärden: 
 3a.  Det finns två körfält i de tilltänkta tillfarterna från de anslutande vägarna. 

Parametern har fått schablonvärdet 100. 
 5a. Inkommande ÅDT till den tänkta cirkulationsplatsen är mellan 20 000 och 25 

000. Parametern har fått schablonvärdet 50. 
 5b. Fordonsflödena är jämnt fördelade över cirkulationsplatsens anslutningar. 

Parametern har fått schablonvärdet 0. 
 5c. Fordonsflödena är inte jämnt fördelade över dygnet utan intensitetstoppar 

förekommer. Parametern har fått schablonvärdet 50. 
 
Schablonvärdena förs in i kolumnen ”värde” för att därefter visuellt åskådliggöras i 
tillhörande diagram.  

A-1. ANTAL KÖRFÄLT I CIRKULATION, TILL- OCH FRÅNFARTER 
Utgångsläget är att så långt som möjligt planera cirkulationen med ett körfält. Som alternativ till 
två körfält kan möjligheten att anlägga separata högersvängsfält undersökas. 
 
Se [VGU KORSNINGAR Kapitel 7.10.5]  
3a. Antal körfält i tillfart: värde 

1    2  
     100 

= 0    = 100 
 
5a. ÅDT inkommande (Tusental): 
<Ins Ins-10 10-20 20-25 >25 

 

     50 
= 0 = 0 = 0 = 50 = 100 

 
5b. Snedfördelade flöden: 

Nej    Ja 

 

     0 
= 0    = 50 

5c. Utpräglad pendling: 
Nej    Ja 

 

     50 
= 0    = 50 

 
 

 

 
Antal körfält i cirkulationen: 

 
1 

 
 

 
2 

 
Separat högersvängsfält: 

 
Nej 

  
Ja 

 
Antal körfält i tillfart: 

 
1 

 
 

 
2 

 
Antal körfält i frånfart: 

 
1 

 
 

 
2 
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två körfält kan möjligheten att anlägga separata högersvängsfält undersökas. 
 
Se [VGU KORSNINGAR Kapitel 7.10.5]  
3a. Antal körfält i tillfart: värde 

1    2  
     100 

= 0    = 100 
 
5a. ÅDT inkommande (Tusental): 
<Ins Ins-10 10-20 20-25 >25 

 

     50 
= 0 = 0 = 0 = 50 = 100 

 
5b. Snedfördelade flöden: 

Nej    Ja 

 

     0 
= 0    = 50 

5c. Utpräglad pendling: 
Nej    Ja 

 

     50 
= 0    = 50 

 
 

 

 
Antal körfält i cirkulationen: 

 
1 

 
 

 
2 

 
Separat högersvängsfält: 

 
Nej 

  
Ja 

 
Antal körfält i tillfart: 

 
1 

 
 

 
2 

 
Antal körfält i frånfart: 

 
1 

 
 

 
2 
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Med diagrammen som underlag och VGU som referensdokument har planeraren ansett att 
följande utformningsalternativ är aktuella: 

• Antal körfält i cirkulationen bör vara två eftersom anslutningsvägarna har två körfält 
i tillfart. Enligt VGU ska en cirkulation vara tvåfältig om dess anslutningsvägar är 
det. Hade anslutningsvägarna inte haft två körfält hade ändå det höga fordonsflödet 
(5a) och pendlingen (5c) indikerat en tvåfältig cirkulation.  

• Separat högersvängsfält är inte aktuellt då inga snedfördelade flöden finns. 
• Planeraren har inte ansett att minskning av antal körfält i till- eller frånfart är 

motiverat, det vill säga två bibehålls. 
 
I och med de val av lämpliga utformningslösningar som planeraren gjort, har även mindre 
lämpliga lösningar eliminerats; 1 körfält i cirkulationen, anordning av separat 
högersvängsfält, enfältiga till- och frånfarter. Utifrån de inringade lösningsalternativen tar 
planerare i samråd med beställare beslut om slutgiltig utformning. Det innebär att i detta 
läge har inga beslut om utformning tagits utan det som skapats är ett beslutsunderlag. 
Slutgiltigt beslut om utformning fattas i Sammanställning av beslut. 

5.2.3 Sammanställning av beslut 
Med lösningsförslagen från Analys som underlag tar planerare i samråd med beställare ett 
beslut om utformning av cirkulationsplatsen. Detta beslut, tillsammans med tillhörande 
motiveringar, dokumenteras i Sammanställning av beslut enligt Figur 5.4.  
 

Figur 5.4  Exempel på sammanställning och motivering av beslut 

I exemplet syns de beslut om utformning, samt motiveringar till dessa, som har tagits. I 
detta exempel har cyklisternas inverkan på utformning inte beaktats. Egentligen borde en 
sammanvägning mellan dessa detaljgrupper ha gjorts. 

ANTAL KÖRFÄLT  
Antal körfält i cirkulation, till- och frånfart, eventuell separat högersväng 
 
Sammanvägning av detaljgrupperna: A-1 Antal körfält i cirkulation, till- och frånfart och B-1 
Cykellösning 
BESLUT MOTIVERING 
2 körfält i cirkulation. 
Ingen separat höger. 
2 körfält i tillfarter. 
2 körfält i frånfarter. 
 

Eftersom det i utgångsläget är 2 
körfält i tillfarterna ska även 
cirkulationen ha 2 körfält.  
Av symmetriskäl även 2 körfält i 
frånfarterna.  
De höga fordonsflödena pekar på att 2 
körfält bör övervägas. Pendlingen 
förstärker denna ståndpunkt.  
Separat högersvängsfält ej aktuellt då 
cirkulationen får 2 körfält. 
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5.3 MALL FÖR FÖRSTUDIE AV CIRKULATIONSPLATSER 

5.3.1 Ingångsvärden 
 
1. ANLEDNING TILL CIRKULATIONSPLATS  
Varför ska en cirkulationsplats anläggas? Identifiera trafikantgrupper för att bestämma 
vem/vilka som det planeras för. Beskriv orsak och prioriterade trafikantgrupper i fältet 
nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. TIDIGARE BESLUT 
Beskriv fattade politiska beslut eller riktlinjer som kan påverka projektet och dess 
utformning: 
 
 
 
 
 
 

 
3. OMGIVNING 
a. Antal körfält i tillfart: 

1    2 
     

Befintliga eller beslutat antal körfält i 
tillfart. Ange körfältsantalet i tillfarterna. 
Om minst en tillfart har 2 körfält, ange 2.  
 

b. Områdets krav på gestaltning: 
Inga    Krav 

     
 

Anpassning av cirkulationsplats till 
omgivning. Exempel på omgivning: 
Industriområde utan krav eller en 
tätortsport med stora krav på gestaltning. 
Se även befintlig Gaturumsbeskrivning.  

c. Plats, utrymme, områdesbegränsningar: 
Ej låst    Låst 

     
 

 

”Låst” kan exempelvis betyda att ändring i 
detaljplan krävs vid ombyggnad. Även 
styrning av fasta objekt vid planering vid 
nybyggnation. 
 
Vid ”Låst” beskriv låsningens art i fältet 
Kommentarer. 
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4. OSKYDDADE TRAFIKANTER 
a. Förväntas gående? 

Nej    Ja 
     

 

 

b. Cykelantal (inkommande per dygn): 
Inga  <250  �250 

     
 

 Antal cyklister som trafikerar 
cirkulationsplatsen/dygn? 

c. Funktionshindrade: 
Ej aktuellt    Aktuellt 

     
 

Förväntas funktionshindrade trafikera 
cirkulationsplatsen? 

d. Närhet till speciell verksamhet: 
Nej    Ja 

     
 

 

Speciell verksamhet = närhet till 
äldreboende, skola, sjukhus etc. med 
speciella behov som oskyddade trafikanter. 
 
Om ”Ja”, beskriv verksamheten i fältet till 
vänster. 

 
5. TRAFIKSITUATION 
a. Beräknad ÅDT inkommande (Tusental): 

<Ins Ins-
10 

10-20 20-25 >25 

     
 

Kan bygga på simulerad eller reell 
trafikberäkning.  
 
Ins = Insatsgräns för under vilken inga 
gångpassager byggs.  

b. Snedfördelade flöden: 
Nej    Ja 

     
 

 

Se [VGU KORSNINGAR Kapitel 5.3] 
Om ”Ja”, beskriv riktningar i fältet till 
vänster. 

c. Dh-DIM, utpräglad pendling: 
Nej    Ja 

     
 

Täcker intensitetstoppar i trafikflödena som 
inte framgår av ÅDT. 

d. Önskad referenshastighet i cirkulation: 
50    30 

     
 

Se [VGU KORSNINGAR Kapitel 7.10.1] 

 



 
 

Mall för förstudie av cirkulationsplatser  
Erik Lindberg & Adam Söderberg 

 

 

50   

 
6. UTRYMMESKLASS 
Minsta acceptabla utrymmesklass för, se [VGU KORSNINGAR Kapitel 7.10.6]: 
a. Personbil: 

A B C D Ej akt. 
     

 

 

b. Kollektivtrafik, linjetrafik: 
A B C D Ej akt. 

     
 

Ifylls i samarbete med ansvariga för 
kollektivtrafiken.  

c. Utryckningsfordon: 
A B C D Ej akt. 

     
 

Ligger korsningen i utryckningsfordons 
huvudstråk? Ifylls i samarbete med 
räddningstjänsten. 

d. Lastbil med släp, Lps, maxlängd 25,25 m: 
A B C D Ej akt. 

     
 

 

e. Specialfordon, Lspec: 
A B C D Ej akt. 

     
 

Exempelvis speciellt utrymmeskrävande 
transporter till hamnar eller dylikt. 

 
7. SPECIELLA UTRYMMESKRAV 
Speciella utrymmeskrav: 

Nej    Ja 
  

 

  
 

 

Exempel på speciella utrymmeskrav kan 
vara två Lps ska kunna ta sig igenom 
cirkulationen samtidigt. 
Om ”Ja”, beskriv kraven i fältet till vänster. 
 

 
 
8. SIKT 
Minsta acceptabla siktkrav: 

Låg  Mindr
e god 

 God 

     
 

Siktkrav enligt [VGU KORSNINGAR 
Kapitel 6.1 och 6.3] 
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9. BELYSNING 
Minsta acceptabla belysningskrav: 

Inga 
krav 

 Motsvarande 
anslutningar 

 Ut- 
märkande 

     
 

”Inga krav” betyder att inga krav ställs på 
belysningen. Den ska därför inte inverka 
negativt på annan utformning. 
[VGU KORSNINGAR Kapitel 7.10.6] 

 
10. ANSLUTANDE VÄGARS GEOMETRI 
Problem med anslutningsvägars geometri: 

 
Nej 

 Ja, 
kan ignoreras 

 Ja, 
bör lösas 

     
 

Innebär att anslutningsvägars geometri 
medför ett extra ombyggnadsbehov utanför 
det direkta området som cirkulationsplatsen 
tar i anspråk.  
Exempel kan vara problem med 
korsningsvinklar mellan anslutningsvägar. 
[VGU KORSNINGAR Kapitel 7.10.3] 

 
11. DRIFT OCH UNDERHÅLL 
Påverkar drift och underhåll utformningen? 

Nej    Ja 
     

 

Ifylls i samarbete med ansvariga för drift 
och underhåll. 
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5.3.2 Analys 

A. FORDON 
 
A-1. ANTAL KÖRFÄLT I CIRKULATION, TILL- OCH FRÅNFARTER 
Utgångsläget är att så långt som möjligt planera cirkulationen med ett körfält. Som 
alternativ till två körfält bör möjligheten att anlägga separata högersvängsfält undersökas. 
 
[VGU KORSNINGAR Kapitel 7.10.5]  
3a. Antal körfält i tillfart: värde

1    2  
      

= 0    = 100 
 
5a. Beräknad ÅDT inkommande 
(Tusental): 
<Ins Ins-10 10-20 20-25 >25 

 

      
= 0 = 0 = 0 = 50 = 100 

 
5b. Snedfördelade flöden: 

Nej    Ja 

 

      
= 0    = 50 

5c. Utpräglad pendling: 
Nej    Ja 

 

      
= 0    = 50 

 
 

 

 
Antal körfält i cirkulationen: 

 
1 

 
 

 
2 

 
Separat högersvängsfält: 

 
Nej 

  
Ja 

 
Antal körfält i tillfart: 

 
1 

 
 

 
2 

 
Antal körfält i frånfart: 

 
1 

 
 

 
2 

 
 
 

0 50 100
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5a

5b

5c
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A-2. GEOMETRI/UTFORMNING 
A-21. Rondellradie 
Önskad referenshastighet och utrymme ställer krav på maximala möjliga radie. 
Utrymmesklasserna ställer krav på minsta möjliga radie. 
 
[VGU KORSNINGAR Kapitel 7.10.6] 
5d. Önskad referenshastighet i cirkulation: värde 

50    30  
      

= 0    = 100 
 
3c. Plats, utrymme, 
områdesbegränsningar: 

Ej låst    Låst 

 

      
= 0    = 100 

 
6. Utrymmesklass för a - e: 
a. Personbil 
b. Kollektivtrafik 
c. Utryckning  
d. Lastbil med släp, Lps 
e. Specialfordon, Lspec 

 A B C D Ej akt.

 

a.       
b.       
c.       
d.       
e.       
 = 

100 
= 0 = 0 = 0 = 0 

 
 

       

 
Krav på maxradie: 

 
Krav på minradie: 

 
  
Rondellradie: 
 

____ – ____ m 

 
 

0 50 100

6a

6b

6c

6d

6e

0 50 100

5d

3c
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A-22. Körfältsbredd i cirkulation 
Körfältsbredd bygger på minsta möjliga körarea för fordon med utrymmesklass A. Intervall 
för möjliga körfältsbredder söks. När cirkulationen har två körfält är K2 det innersta 
körfältet, närmast rondellen. 
 
[VGU KORSNINGAR Kapitel 7.2 och 7.10.6]  

värde6. Utrymmesklass för a - e: 
a. Personbil 
b. Kollektivtrafik 
c. Utryckning  
d. Lastbil med släp, Lps 
e. Specialfordon, Lspec 

 A B C D Ej akt. 

 

a.       
b.       
c.       
d.       
e.       
 = 100 = 0 = 0 = 0 = 0 

 
* Antal fält i cirkulationen (hämtas från A-
1. ANTAL KÖRFÄLT I 
CIRKULATION) 

1    2 

 

      
= 0    = 100 

 
7. Speciella utrymmeskrav: 
Nej    Ja 

 

      
= 0    = 100 

 
 

 
Körfältsbredd, K1: 

 
____ – ____ m 

 
Körfältsbredd, K2: 
 

____ – ____ m 
 
 

0 50 100

6a

6b

6c

6d

6e

*

7
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A-23. Vägren/överkörbarhet 
Vägren/överkörbara ytor med avseende på fordon med utrymmesklass B – D sökes.  
 
[VGU KORSNINGAR Kapitel 7.10.6] 

värde6. Utrymmesklass för a - e: 
a. Personbil 
b. Kollektivtrafik 
c. Utryckning  
d. Lastbil med släp, Lps 
e. Specialfordon, Lspec 
 A B C D Ej 

akt. 

 

a.       
b.       
c.       
d.       
e.       
 = 100 = 100 = 100 = 100 = 0 

 
 

 

 
  
Vägren: 
 

____ – ____ m 
 
Del av i A-21 angiven rondellradie 
som ska vara överkörbar: 
 

____ – ____ m 
 
Överkörbara refuger: 

 
Nej 

  
Ja 
 

Överkörbara ytterkantstenar: 
 

Nej 
  

Ja 
 

 

0 50 100
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6c

6d

6e
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A-24. Frånfarters utformning 
Radiella frånfarter då gång- och cykeltrafik korsar anslutningarna i plan. 
 
[VGU KORSNINGAR Kapitel 7.10.1 och 7.10.5] 
5d. Önskad referenshastighet i cirkulation: värde

50    30  
      

= 0    = 100 
     

 

  

  

Utformning av frånfarter: 
 

Tangentiellt 
  

Radiellt 
 

 
A-25. Ytterligare ombyggnadsbehov 
Analys av ytterligare ombyggnadsbehov utanför det direkta området som cirkulationsplatsen 
tar i anspråk. Hänsyn tas till platsbegränsningar och till sikt enligt uppdragna riktlinjer.  
 
[VGU KORSNINGAR Kapitel 6.1, 6.3 och 7.10.3] 
10. Problem med anslutningsvägars 
geometri: 

värde

 
Nej 

 Ja, 
kan 

ignoreras 

 Ja, 
bör 
lösas 

 
 
 

      
= 0  = 50  = 100 

 
8. Minsta acceptabla siktkrav 

Låg  Mindre 
god 

 God 

 

      
= 25  = 50  = 100 

 
3c. Plats, utrymme, områdesbegränsningar 
Ej låst    Låst 

 

      
= 0    = 100  

 

Parametrar som kan peka på 
ombyggnadsbehov: 

 
Begränsning av möjligheter till 
ombyggnad: 
 

 
 

 

Ytterligare ombyggnadsbehov: 
 

Nej  Ja 

  

0 50 100

5d

0 50 100

10

8

0 50 100

3c
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 B. OSKYDDADE TRAFIKANTER 
 
B-1. Cykellösning 
Analys av valmöjligheter av cykellösning samt deras inverkan på möjliga antal körfält och 
utformning av frånfarter. Diagrammet åskådliggör begränsning av möjlighet att använda 
integrerad cykellösning. 
 
[VGU KORSNINGAR Kapitel 7.4, 7.10.5 och 7.10.6] 
4b. Cykelantal (inkommande per dygn) värde
Inga  <250  �250  

      
= 0  = 100  = 50 

 
5a. Beräknad ÅDT inkommande 
(Tusental): 
<Ins Ins-

10 
10-20 20-25 >25 

 

      
= 0 = 50 = 100 = 100 = 100 

 
 

 

 

 

Cykellösning: 
 
Ingen/
annan 

 

Integrerad Separad 

Antal körfält i cirkulationen: 
 

Fri 
utformning 

 

 1 

Utformning av frånfarter: 
 

Fri 
utformning 

 Radiell 
 

 

0 50 100

4b

5a
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B-2. Gångpassager 
Analys av utformning för gående. Kollektivtrafik/linjetrafik och utryckningsfordon 
begränsar möjligheterna att använda farthinder i form av upphöjda passager. Vid dubbla 
körfält bör risken för omkörningsolyckor särskilt beaktas.  
 
[VGU KORSNINGAR Kapitel 7.4, 7.10.5 och 7.10.6] 
4a. Förväntas gående? värde 
Nej    Ja  

      
= 0    = 100 

 
4c. Funktionshindrade 

Ej 
aktuellt 

   Aktuellt 

 

      
= 0    =100 

 
4d. Närhet till speciell verksamhet 

Nej    Ja 

 

      
= 0    =100 

 
6b. Kollektivtrafik, linjetrafik 

A B C D Ej akt. 

 

      
=100 =100 =100 =100 =0 

 
6c. Utryckningsfordon: 

A B C D Ej akt. 

 

      
=100 =100 =100 =100 =0 

 
 

 

Krav på utformning av gångpassager: 

 
Begränsning av möjligheter att 
anlägga  farthinder, gupp;  

 
Gångpassager: 
 

Inga/ 
Annan lösning 

Plan 
 
 

Placering av passager i förhållande 
till väjningslinje: 
 
Tillbakadraget 

minst 6 m 
 

 Ej tillbakadraget 
 

Upphöjda passager: 
 
Bör användas  Bör undvikas 

 
Utformning för personer med 
speciella behov (synskadade, äldre, 
barn): 
 

Nej  Ja 
 

Utformning av frånfarter: 
 
Fri utformning  Radiellt 

0 50 100
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4c

4d

0 50 100
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6c
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C. VISUELLA PARAMETRAR 
 
C-1. Gestaltning 
Anpassning av cirkulationsplats till omgivning. Platsbegränsningar, drift- och 
underhållskrav och siktkrav kan begränsa möjligheterna till gestaltning. 
 
[VGU KORSNINGAR Kapitel 6.1, 6.3 och 7.10.6] 
3b. Områdets krav på gestaltning värde
Inga    Krav  

      
= 0    = 100 

 
3c. Plats, utrymme, områdesbegränsningar 
Ej låst    Låst 

 

      
= 0    = 100 

 
11. Påverkar drift och underhåll 
utformningen? 

Nej    Ja 

 

      
= 0    = 100 

 
8. Minsta acceptabla siktkrav 

Låg  Mindre 
god 

 God 

 

      
= 25  = 50  = 100 

 
 

Krav på gestaltning: 

 

Begränsning av gestaltning: 
  

Gestaltning: 
 

Nej 
 

 Ja 

 

0 50 100

3c
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0 50 100
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C-2. Belysning 
Vid dimensionering enligt VGU är ”Inga krav” aldrig aktuellt. ”Utmärkande” innebär ett 
förtydligande av cirkulationsplats, antingen med särskilt anordnad belysning eller 
effektbelysning.  
 
[VGU KORSNINGAR Kapitel 7.10.6] 
9. Minsta acceptabla belysningskrav värde
Inga 
krav 

 Motsv. 
anslut- 
ningar 

 Ut- 
märkande 

 
 

      
= 0  = 50  = 100 

 
 

 

 
 
Belysning: 
 

Ingen 
 

Motsvarande 

Särskilt 
anordnad 

 

Effekt- 
belysning 

 
 

 
     

0 50 100

9
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5.3.3 Sammanställning av beslut 
Vid konflikter mellan olika detaljgrupper sker en viktning. Det är vikigt att Bakgrund 
(anledning och tidigare beslut) genomsyrar beslutet. Hur detaljerad sammanställningen ska 
vara är upp till planeraren: Ju mer detaljerad sammanställningen är, desto mer styrd blir 
detaljprojektören i sitt arbete. För att variera graden av detaljering kan planeraren ange 
beslutet om utformning på följande tre sätt; intervall, ungefärlig eller specifik lösning/mått. 
 
ANTAL KÖRFÄLT  
Antal körfält i cirkulation, till- och frånfart, eventuell separat högersväng. 
 
Sammanvägning av detaljgrupperna: A-1 Antal körfält i cirkulation, till- och frånfart och B-
1 Cykellösning. 
BESLUT MOTIVERING 
 
 
 

 
 
 

 
RONDELLRADIE 
 
Detaljgrupp: A-21 Rondellradie. 
BESLUT MOTIVERING 
 
 
 

 
 
 

 
KÖRFÄLTSBREDDER I CIRKULATION 
Samtliga körfältsbredder. 
 
Sammanvägning av detaljgrupperna: A-22 Körfältsbredd och B-1 Cykellösning. 
BESLUT MOTIVERING 
  

 
 

 
ÖVERKÖRBARA YTOR UTANFÖR KÖRFÄLT 
Utformning av vägren, överkörbar del av rondellradie, överkörbara refuger, överkörbar 
kantsten. 
 
Sammanvägning av detaljgrupperna: A-23 Vägren/överkörbarhet och B-1 Cykellösning. 
BESLUT MOTIVERING 
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FRÅNFARTER 
 
Sammanvägning av detaljgrupperna: A-24 Frånfarters utformning, B-1 Cykellösning och B-
2 Gångpassager. 
BESLUT MOTIVERING 
  

 
 

 
OMBYGGNADSBEHOV 
 
Detaljgrupp: A-25 Ytterligare ombyggnadsbehov. 
BESLUT  MOTIVERING 
  

 
 

 
CYKELLÖSNING 
 
Detaljgrupp: B-1 Cykellösning. 
BESLUT MOTIVERING 
  

 
 

 
GÅNGPASSAGE 
Eventuell upphöjning, utformningar för funktionshindrade, placering av passagen. 
 
Detaljgrupp: B-2 Gångpassager. 
BESLUT MOTIVERING 
  

 
 

 
GESTALTNING 
 
Detaljgrupp: C-1 Gestaltning. 
BESLUT MOTIVERING 
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BELYSNING 
 
Detaljgrupp: C-2 Belysning. 
BESLUT MOTIVERING 
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5.4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Syftet med mallen är att säkerställa att alla aspekter som kan påverka utformningen 
behandlas, framhäva de konflikter som kan uppstå vid planeringen av cirkulationsplatser, 
skapa ett beslutsunderlag för val av cirkulationsplatsens utformning samt att dokumentera 
de beslut som tas. Dessutom ska dokumentet vara så användarvänligt att det blir en naturlig 
del i planeringsprocessen.  
 
Vi anser att vi har åstadkommit en översiktlig mall. Innehållet baseras på de slutsatser vi 
dragit av litteraturstudien och av intervjuerna. Mallens detaljutformning har vuxit fram 
efter inhämtande av ytterligare synpunkter från fackmän. Dessa synpunkter fick vi vid 
andra omgången intervjuer med representanter från kommuner och Vägverket. Detta 
innebär att våra tolkningar och åsikter om planeringsprocessen har verifierats och 
korrigerats av ovan nämnda expertis. Dokumentationsdelen har vuxit fram parallellt med 
checklistan. 
 
En viktig aspekt med mallen är att den ska fungera som ett stöd i planeringsprocessen, det 
vill säga den styr inte planeraren i arbetet cirkulationsplatsens utformning. Däremot ligger 
dokumentationen till grund för fortsatt detaljprojektering och styr därmed detta arbete. 
Det innebär att planeraren själv hela tiden gör aktiva val, både vid val av alternativa 
lösningar samt vid det slutliga beslutet av utformningen. Mallen fungerar alltså inte som en 
modell där ett ingångsvärde ger ett visst utformningsförslag. Under förstudien är det tänkt 
att VGU ska användas som referensdokument. 
  
Vid utformningen av mallen har vi utgått från att den ska kunna användas i alla typer av 
omgivningar såväl på landsbygd som i tätorter. Genom att ge mallen en generell karaktär 
som inte låser utformningsalternativen till ingångsparametrarna anser vi att vi lyckats med 
detta. 
 
En nackdel med mallens utformning är att alla kopplingar mellan Ingångsparametrar, Analys 
och Sammanställning av beslut måste göras manuellt vilket leder till ett visst dubbelarbete. 
Dubbelarbetet är dock ett resultat av våra ambitioner att göra mallen så tydlig och 
heltäckande som möjligt.  
 
En möjlig vidareutveckling av mallen skulle kunna vara att automatisera kopplingarna 
mellan Ingångsparametrar och Analys genom omarbetning till en digital version. En sådan 
version skulle kunna tänkas ha flera positiva effekter på användarvänligheten: Med direkta 
kopplingar mellan ingångsvärden och diagram skulle omedelbara utslag ges. Dessa 
omedelbara indikeringar skulle inte bara spara pappersarbete utan även ge användaren 
möjligheten att prova sig fram med olika ingångsparametrar. Möjligheten att variera 
schablonvärdena av användaren själv öppnas. Vidare skulle kopplingarna till VGU göras 
tydligare och förenklas genom direkta länkar till motsvarande kapitel. 
 
En annan aspekt att titta närmare på är de antaganden som gjorts rörande val av ingångs- 
och utformningsparametrar, kopplingar mellan dessa samt val av schablonvärden. Eftersom 
dessa antaganden bygger på tolkningar av resultaten från litteraturstudien och genomförda 
intervjuer vore en verifiering genom att använda mallen i ett verkligt projekt en relevant 
fortsättning. 
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Slutligen kan sammanvägningen av utformningsalternativ utvecklas vidare. I denna version 
representeras dokumentationen av detta steg med motiveringarna i Sammanställning av 
beslut. I en framtida version kan man tänka sig ytterligare ett steg i mallen med klarare 
riktlinjer för viktning av motstridiga intressen. På detta sätt skulle enhetligheten i 
dokumentationen av besluten ökas. 
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BILAGOR  

BILAGA I – DANSK PROJEKTERING AV CIRKULATIONSPLATSER  
Här följer de 27 stegen i den danska detaljprojekteringen av cirkulationsplatser: 
 
Steg 1. Val av dimensionerande fordonstyper som ger utrymmes- och hastighetskrav för 
passage av cirkulationsplatsen.  
 
Steg 2. Val av hastighet för cirkulationsplatsen och för anslutande gator och vägar. Val av 
hastighet utanför cirkulationsplatsen kan också göras i planeringsskedet. 
 
Steg 3. Bestämning av de olika bredderna som ska gälla i cirkulationsplatsen: Bredden på 
ytan från rondellens ytterkant till cirkulationsytans yttre kant inklusive överkörbar yta, 
bredden på överkörbar yta samt bredden på cirkulationsytan.  
 
Steg 4. Bestämning hur cirkulationsplatsen ska placeras i förhållande till ingående vägar, 
eventuella förskjutningar eller avböjningar. Dessutom anges viktiga detaljer att tänka på 
som miniavstånd mellan ingående ben. 
 
Steg 5. Bestämning av de radier som ska finnas i cirkulationsplatsen utifrån de framtagna 
bredderna från Steg 4. 
 
Steg 6. Bestämning av rondellens och eventuell kantstens lutning med avseende på 
avvattningsproblematik och visuella krav. 
 
Steg 7. Uppritning av tvärsektioner av de centrala elementen för att kontrollera att de passar 
in i terrängen. Uppfylls inte kraven görs processen om från Steg 3. 
 
Steg 8. Analys av behov av skyltar, vägmarkeringar, belysning, växter med mera samt 
placering av dessa. 
 
Steg 9. Beslut av refugers typ, funktion och placering. Kontrollerar refugers inverkan på 
behov och placering av skyltar. 
 
Steg 10. Beslut av refugers dimensioner. 
 
Steg 11. Bestämning av bredd på till- och frånfarter. Bredderna anpassas till den 
dimensionerande fordonstypen så att den överkörbara ytan i cirkulationen inte behöver 
användas. 
 
Steg 12. Kontroll av dimensionerande och utrymmeskrävande fordonstypers areabehov vid 
in- och utfart.  
 
Steg 13. Bestämning av yttre begränsningslinjerna i till- och frånfarts utformning med 
avseende på valda körspår och areabehov. 
 
Steg 14. Bestämning av tvärfall och längdgradienter för varje till- och frånfart. 
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Steg 15. Konstruktion av anslutningskanter mellan cirkulationsytans yttre begränsningslinje 
och de yttre begränsningslinjerna med radier med avseende på de dimensionerande 
fordonstypernas ytbehov. 
 
Steg 16. Konstruktion av eventuella överkörbara ytor i anslutning med till- och frånfarterna 
eller i refugerna med avseende på den utrymmeskrävande fordonstypen. 
 
Steg 17. Kontroll av hastighets- och komfortkrav vid passage av personbil. Uppfylls inte 
kraven görs processen om från Steg 9, eller om nödvändigt Steg 3. 
 
Steg 18. Konstruktion av övergången mellan raksträcka och till- och frånfarter. Detta görs 
med små radier. 
 
Steg 19. Konstruktion av eventuell busshållplats vid frånfart. 
 
Steg 20. Konstruktion av eventuell cykellösning. 
 
Steg 21. Uppritning av längd- och tvärprofiler i anslutning till till- och frånfarterna. Ska 
uppfylla vissa krav angående lutning och sikt. Uppfylls inte kraven görs processen om från 
Steg 9, eller om nödvändigt Steg 3. 
 
Steg 22. Konstruktion av eventuell gångbana och ytterslänt. 
 
Steg 23. Dimensionering och placering av skyltar enligt krav på synbarhet. Uppfylls inte 
kraven görs processen om från Steg 9, eller om nödvändigt Steg 3. 
 
Steg 24. Kontroll av cirkulationsplatsens avrinningskapacitet. 
 
Steg 25. Detaljerat fastläggande av siktytor och kontroll av att de krav som ställs är 
uppfyllda. Uppfylls inte kraven görs processen om från Steg 8, eller om nödvändigt Steg 3. 
 
Steg 26. Estetisk bearbetning av cirkulationsplatsen samt val av material. 
 
Steg 27. Samlad helhetsbedömning och kontroll om utformningen överensstämmer med de 
riktlinjer som finns. Uppfylls inte kraven görs processen om från Steg 3. 
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BILAGA II – BEGREPPSFÖRTECKNING 
Boggiebuss, Bb = Buss med två hjulaxlar bak. 
 
Dimensionerande timtrafik, Dh-DIM = Den timtrafik som en trafikanläggning 
dimensioneras för (fordon/timme).  
 
Dimensionerande trafik, ÅDT-DIM = Den årsdygnstrafik som en trafikanläggning 
dimensioneras för (fordon/dygn). 
 
Funktionsnedsättning = är den begränsning en människa har att utföra en aktivitet på ett 
sätt som kan avses normalt. Funktionsnedsättningen är i de flesta fall en direkt följd av 
skada.  
 
Handikapp = är den nackdel eller begränsning som funktionsnedsättningen eller skadan 
innebär för individen i hans sociala roll. 
 
Konfliktpunkter = Punkter där två trafikströmmar sammanförs eller korsas. I dessa punkter 
kan kollisioner uppstå.  
 
Körarea = Den hinderfria yta som ett fordon i rörelse behöver. Ytan delas in i spårarea (den 
yta som hjulen begränsar) och sveparea (den yta som begränsas av ett fordons mest 
utskjutande delar). 
 
Lps = Lastbil med släpvagn. 24 meter långt. 
 
Lspec = Specialtransporter vilka kan kräva extra utrymmen för att garantera dess 
framkomlighet, exempelvis trafiköar och rondell. 
 
Mobility management = Åtgärder för att begränsa biltrafiken. 
 
Referenshastighet = den högsta hastighet för vilken en länk eller korsning ur hastighets- och 
säkerhetssynpunkt ska utformas.  
 
Taktil = Information som är utläsbar med hjälp av känsel.  
 
Typfordon = Olika fordonstyper definierade i VGU som används vid dimensionering av 
väganläggningar. 
 
Årsdygnstrafik, ÅDT = Medeltrafikflödet per dygn för ett visst år. 
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BILAGA III – SCHABLONVÄRDEN 
De schablonvärden som används i avsnittet Analys i mallen har tagits fram av oss med 
hänsyn till resultaten från litteraturstudie och intervjuer. Förklaringar och motiveringar till 
samtliga val av schablonvärden följer nedan: 

Detaljgrupp A-1: 
 3a.  När tillfarten har 2 körfält bör även cirkulationen ha detta (= 100).  
 5a. En 1-fältig cirkulation hanterar ÅDT < 20 000 (= 0). Vid 20 000 < ÅDT > 25 000 

bör 2-fältig cirkulation övervägas (= 50). Vid ÅDT > 25 000 bör 2-fältig cirkulation 
väljas (= 100). 

 5b. Vid snedfördelade flöden kan separat högersvängsfält vara en möjlig lösning (= 50). 
 5c. Utpräglad pendling kan leda till överbelastning trots att ÅDT < 25 000 (= 50). 

Överlägg behov av 2 körfält. 

Detaljgrupp A-21: 
 5d. Referenshastighet 30 km/h (= 100) ställer högre krav på maximal radie än 

referenshastighet 50 km/h (= 0).  
 3c. Låsta platsförhållanden (= 100) kan begränsa maximal radie. 
 6. Fordon med utrymmesklass A ställer krav på minsta möjliga radie (= 100). Fordon 

med utrymmesklass B – D påverkar inte minsta möjliga radie (= 0). 

 Detaljgrupp A-22: 
 6. Fordon med utrymmesklass A ställer krav på minsta möjliga körfältsbredd (= 100). 

Fordon med utrymmesklass B – D påverkar inte minsta möjliga körfältsbredd (= 0). 
 *. Vid 2 körfält (= 100) har VGU förbestämda körfältsbredder. Annars påverkar inte 

körfältsantalet val körfältsbredd (= 0). 
 7. Finns speciella krav på utrymme påverkar dessa körfältsbredd (= 100). 

Detaljgrupp A-23: 
 6. Fordon med utrymmesklass A använder inga vägrenar/överkörbara ytor (= 0). 

Fordon med utrymmesklass B – D dimensionerar utformning av 
vägrenar/överkörbara ytor (= 100). 

Detaljgrupp A-24: 
 5d. Referenshastighet 30 km/h (= 100) ställer krav på frånfarternas maximala radier.  

Detaljgrupp A-25: 
 10. Finns inga problem med anslutningsvägarnas geometri behöver dessa inte åtgärdas 

(= 0). Problem som inte nödvändigtvis behöver åtgärdas (= 50). Problem som bör 
åtgärdas (= 100). 

 8. Ombyggnad kan krävas för att motsvara siktkrav ”låg” (= 25), ”mindre god” (= 50) 
eller ”god” (= 100). 

 3c. Låsta platsförhållanden (= 100) kan begränsa möjligheterna till ombyggnad. 
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Detaljgrupp B-1: 
 4b. Inga cyklister, inga särskilda åtgärder krävs (= 0). Antal cyklister < 250 utövar ingen 

maktfaktor och integrerade lösningar är inte att rekommendera (= 100). Antal 
cyklister � 250 blir en maktfaktor och integrerade lösningar är möjliga (= 50). 

 5a. Vid ÅDT < Insatsgräns görs inga åtgärder för oskyddade trafikanter (= 0). Vid 
Insatsgräns < ÅDT < 10 000 är integrerade lösningar möjliga (= 50). Vid ÅDT �  

  10 000 bör inte cyklister färdas integrerat genom cirkulationen (= 100). 

Detaljgrupp B-2: 
 4a. Om gående förväntas trafikera cirkulationsplatsen ska dessa beaktas (= 100). 
 4c. Om funktionshindrade förväntas trafikera cirkulationsplatsen ska dessa beaktas  
   100). 
 4d. Om cirkulationsplatsen ska anläggas i anslutning till område med speciell 

verksamhet ska denna beaktas (= 100). 
 6b. Om kollektivtrafik kommer att trafikera cirkulationsplatsen begränsar det 

möjligheten till anläggning av farthinder (= 100). 
 6c. Om cirkulationsplatsen ska anläggas utryckningsfordons huvudstråk begränsar det 

möjligheten till anläggning av farthinder (= 100). 

Detaljgrupp C-1: 
 3b. Anläggs cirkulationsplatsen i ett område med krav på gestaltning ska denna särskilt 

beaktas (= 100). Om inte, har gestaltning underordnad betydelse (= 0). 
 3c. Låsta platsförhållanden (= 100) kan begränsa gestaltningen. 
 11. Drift och underhåll kan ställa krav på utformningen av gestaltning, exempelvis 

materialval och växtlighet: Drift- och underhållskrav kan begränsa gestaltningen  
   100). 
 8. Minsta acceptabla siktkrav kan begränsa gestaltningen; ”låg” (= 25), ”mindre god” 

(= 50) eller ”god” (= 100). 

Detaljgrupp C-2: 
 9. Minsta acceptabla belysningskrav ställer krav på utformningen av belysning enligt: 

”Inga krav” (= 0), ”Motsvarande anslutningar” (= 50), ”Utmärkande” (= 100). 
 


