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Sammanfattning  
Cirkulationsplatsen är en säker korsningstyp, som ger både ökad framkomlighet och 
bättre kapacitet än en plankorsning, ändå sker olyckor (Hydén, 2008). En orsak till 
variationer av allvarlighetsgraden på dessa olyckor kan bero på kollisioner med 
utsmyckningen i rondellytan (Trafikverket, 2011).  
 
Rondellytan, cirkeln som trafikanten kör runt, är en svårplacerad yta eftersom 
föremålet i ytan kommer exponeras mot olika bakgrunder beroende på var du kör in i 
cirkulationsplatsen (VGU, 2012b). 
 
Vägars och gators utformning ställer krav på det begränsande område för placering 
av oeftergivliga föremål i rondellytorna (VGU, 2012a). Trots detta krav händer 
olyckor för att trafikanten kolliderar med de oeftergivliga föremål som placerats på ett 
felaktigt sätt i kommunernas cirkulationsplatser. Rondellytorna har blivit en ypperlig 
plats för konstnärliga utsmyckningar då kommunerna ser de tomma rondellytor som 
exklusiv mark för effektiv marknadsföring. Från söder till norr i Sveriges vägnät kan 
olika estetiska utsmyckningar i olika material och form ses. Ibland kopplas dem till 
stadens karaktär och ibland inte. 
 
Syftet med rapporten är att undersöka hur kommuner arbetar med utsmyckning i 
rondellytor och deras avvägning mellan trafiksäkerhet och gestaltningen av 
oeftergivliga föremål och annan utsmyckning.  

Rapportens fokus ligger på att undersöka kommuners arbete med utsmyckningen av 
rondellytor med en omfattande enkätstudie. Metoderna är en olycksanalys, fältstudier, 
kvalitativa intervjuer samt enkätstudie.  
 
Olycksanalysen av singelolyckor i Skåne under en tioårsperiod visar att skyddade 
trafikanter (28 %) är mer inblandade i olyckor som involverar rondellytor än 
oskyddade trafikanter (9 %). Det vill säga att det finns signifikant skillnad mellan de 
olika trafikantgruppernas utsatthet i rondellytorna. Övriga olycksorsaker är att däcken 
släppt för både trafikantgrupperna, oskyddade (38 %) och skyddade (25 %). Dessa 
olyckor kan få en sekundär effekt som påverkar olyckans allvarlighetsgrad ifall 
trafikanten hamnar uppe i rondellytan beroende på hur rondellytan är utsmyckad. 
 
Allvarlighetsgraderna på olyckorna är mestadels lindriga olyckor som främst skett i 
enkla planteringar såsom gräs och buskar, oskyddade (7 av 11) och skyddade (50 av 
78). Olyckorna som skett i rondellytor med utsmyckningar är väldigt få till antalet, 
fast fler olyckor drabbar skyddade än oskyddade trafikanter, och dess 
allvarlighetsgrad är inte heller hög. Från fältstudierna är det svårt att se något 
samband mellan cirkulationsplatsernas utsmyckningar och allvarlighetsgraden på 
olyckorna. 
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De kvalitativa intervjuerna gjordes för att kunna ställa relevanta frågor i 
enkätstudien för att få fram hur kommunerna arbetar med utsmyckningar och ifall det 
gick att se skillnader mellan olika kommuner. Resultaten från de kvalitativa 
intervjuerna och enkätstudien visar att många av de kommunala tjänstemännen 
arbetar både med trafiksäkerhet, gestaltning samt projektering vilket visar på bred 
kompetens och möjligheter för ett samspel mellan trafiksäkerheten och gestaltningen i 
rondellytan. När de skall projektera en cirkulationsplats väljer de den 
projekteringsform som passar deras kommun vid den specifika tidpunkten, 
internprojektering eller konsult. Det beror på ifall de är upptagna med många andra 
projekt eller att de saknar kunskap inom området. Det finns inga samband som säger 
hur små eller stora kommuner arbetar. 
 
Vid utplacering av iögonfallande utsmyckningar är det stor del av kommunerna 
som väljer att placera dem i hela staden. Eftersom att städernas vägnät består av 
statliga och kommunala vägar behövs det ibland skrivas avtal mellan Trafikverket och 
kommunerna på de statliga vägarna. Avtalen handlar oftast om drift och underhålls 
ansvaret på de statliga vägarna som lämnas till kommunerna. Kommunerna har svårt 
att få drift och underhållspengar och satsar därför på enkla planteringar och gräsytor i 
rondellytorna och oeftergivliga föremål i rondellytorna är mindre vanligt. Fördelen 
med att ha enkla planteringar gör att de kommunala tjänstemännen ej utsätts för fara 
vid underhållet av rondellytan. 
 
Kommunerna arbetar med att koppla samman cirkulationsplatserna samt med olika 
teman på rondellytorna för att skapa en attraktiv gestaltning för cirkulationsplatsen. 
Det är viktigt för dem att trafikanterna får en bra upplevelse när de kör i rondellytan. I 
detta fall är det även viktigt att tänka på trafiksäkerheten då rondellytan kan ge ett 
icke samlat intryck och skapa förvirring samt ouppmärksamhet hos trafikanten. 
Trafikverket arbetar inte mycket med utsmyckningar utan de använder sig mycket av 
sammankopplingen av cirkulationsplatsen och dess harmoni med omgivningen. 
 
Angående trafiksäkerheten och gestaltning av rondellytan har Trafikverket och 
kommunerna en del olika tankar kring sikten genom rondellytan men i slutändan 
arbetar de för samma mål, hinder skall finnas i rondellytan. Trafikverket anser att 
sikten i rondellytan bör döljas för att inte inbjuda till högre hastigheter. Exempelvis  
när Trafikverket utsmyckar rondellytor består de oftast då av mark modelleringar då 
de ej har resurser till drift och underhåll som avancerad utsmyckning kan kräva. 
Kommunerna har både tankesättet att de skall kunna se genomrondell ytan för att vara 
uppmärksam på övrig trafik i rörelse och att flöden flyter på lättare samt att de även 
håller med Trafikverket. 
 
Denna rapport ger även grund till fortsatta studier för att undersöka hur kollisioner 
med rondellutsmyckningen bidrar till en ökning av allvarlighetsgraderna som en 
sekundär effekt av andra olycksorsaker 
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Summary 
Although the roundabout is considered a very safe type of intersection, providing both 
increased flow and capacity compared to other at-grade-intersections, accidents still 
occur (Hydén, 2008). One reason for the varying severity of these accidents may be 
collisions with the decoration in the roundabout island (Trafikverket, 2011). 
 
The roundabout island, the circle in the middle of the roundabout, is a surface that is 
difficult to expose objects in because of the different backgrounds approaching 
drivers face depending on where you enter into the roundabout (VGU, 2012b). 
 
The document “Vägars och gators utformning” has requirements for the specific area 
for placement of hard objects in the roundabout island (VGU, 2012a). It still happens 
that hard objects are placed and embellished in a wrong way in municipal 
roundabouts and accidents occur. The roundabout island has often become a place for 
artistic embellishments and the municipalities see the roundabout surface as a good 
place for marketing. On roads all over Sweden can be seen different aesthetic 
embellishments in various materials and shapes. Sometimes they are linked with other 
roundabout embellishments and to the city's character and sometimes not. 
 
The report aims to document how municipalities work with ornamentation in 
roundabout surfaces and their balance between road safety and the embellishment 
using unyielding objects and other decorations. The report focuses on examining 
municipalities’ work with the decoration of the roundabout surfaces using a survey 
study. The balancing between the roundabout decoration and traffic safety will be 
investigated with various methods. The report also includes an accident analysis, 
inventory, qualitative interviews and a survey study. 
 
The accident analysis of single vehicle accidents in Skåne during a ten year period 
shows that protected road users (28%) are more involved in accidents involving 
roundabout surfaces than unprotected road users (9%). There is a significant 
difference between the different user groups’ vulnerability in the roundabout surfaces. 
Another cause of accidents is that the tires lose grip for both groups, unprotected 
(38%) and protected (25%). These accidents can have a secondary effect which 
affects the accident severity if the road user ends up in the roundabout island 
depending if the surface is embellished or not. 
 
The severity of the accidents are mostly minor accidents mainly occurred in simple 
plantations with grass and low bushes, unprotected (7 of 11) and protected (50 of 78). 
The accidents that occurred in the roundabout surfaces with embellishments are very 
few in number, though more affect protected than unprotected road users, and the 
severity not being severe. From the inventory it is difficult to see any connection 
between the roundabouts embellishments and the severity of accidents. 
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The results of the qualitative interviews and questionnaire study shows that many of 
the municipal officers work both with road safety, designing and planning which 
demonstrate a broad approach. It also shows the opportunities for good interaction 
between road safety and design of roundabout surface. When the project is a 
roundabout, they choose the design shape that fit their municipality at that specific 
time, internal design or consult. The choice depends on if they are busy with many 
other projects or if they lack knowledge in the field. There is no correlation that says 
how small or large municipality’s works with this. 
 
When placing the eye-catching embellishments the major part of the officers of the 
municipalities choose to place them throughout the whole city. Given that urban road 
network consists of state and local roads there could be need for written agreements 
between The Swedish Transport Administration and the municipalities regarding the 
state roads. The agreements are usually about the operation and maintenance of state 
roads which is signed over as a responsibility to the municipality. The municipalities 
have difficulties getting operations and maintenance money and thus invest in easily 
maintained plants and lawns in roundabout surfaces. Having unyielding objects in 
roundabout surfaces is less common. The advantage of having simple plantings is that 
the maintenance personnel of the municipality is not as often exposed to risk of traffic 
injuries maintaining the roundabout surface. 
 
Municipalities work to connect the roundabout with various themes on the roundabout 
surface to create an attractive design of the roundabouts. It is important for them that 
the road users have a good experience when they drive in the roundabout area. In this 
case, it is also important to consider the road safety in the aspect of the roundabout 
surface providing a comprehensive impression that doesn’t create confusion and 
inattentive behavior of the road users. The Swedish Transport Administration does 
not work much with embellishments but they use a lot of interconnection between the 
roundabout and the harmony with the environment. 
 
Regarding road safety and decoration of the roundabout surface The Swedish 
Transport Administration and the municipalities have different thoughts on the 
visibility through the roundabout island, but in the end, they work towards the same 
target, to not be able to see through the roundabout surface. The Swedish Transport 
Administration believes that it is important that visibility should be hidden to not 
encourage to higher speeds. When The Swedish Transport Administration embellish 
the roundabout surfaces they mostly make smaller hills of mud covered with grass 
because they do not have resources for operation and maintenance. Municipalities 
have both the mindset to be able to see through the roundabout surface to be mindful 
of other traffic in order to improve traffic flow, and also that they agree with The 
Swedish Transport Administration. 
 
This report provides a basis for continuing studies to investigate how collisions with 
roundabout decorations contribute to accidents as a secondary effect of accidents. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Cirkulationsplatser byggs i snabb takt i Sverige och år 1980 fanns det cirka 150 
cirkulationsplatser i det kommunala vägnätet. Byggtakten ökade och år 2008 fanns det mer än 
1 500 cirkulationsplatser runt om i Sverige (SKL, 2008). 
 
Att antalet cirkulationsplatser har blivit så många har olika anledningar. Främst att 
trafiksäkerheten för kollisioner med andra fordon minskar samt att den ger en bra 
kombination av framkomlighet, trafiksäkerhet och god gestaltning. Flödet blir även stabilare 
och hastigheterna minskar som ger större säkerhet, speciellt för de oskyddade trafikanterna 
(SKL, 2008). Totala antalet av alla olyckor minskar med 10-40 % med en cirkulationsplats 
jämfört med en plankorsning (Elvik m.fl, 2004). 
 
Trots att cirkulationsplatsen är omnämnd som en mycket säker korsningstyp, som ger både 
ökad framkomlighet och bättre kapacitet än en plankorsning, sker ändå olyckor (Hydén, 2008) 
där en orsak till allvarlighetsgraden på olyckan kan bero på utsmyckningen i rondellytan. 
(Trafikverket, 2011) Rondellytan är ytan som utsmyckas i mitten av cirkulationsplatsen och 
cirkulationsplatsen är den ytan trafikanten kör på, för att förtydliga två ord som kommer följas 
genom rapporten (Trafikverket, 2012a). 
 
1.1.1 Trafiksäkerhet i cirkulationsplatser 
År 2004 var den vanligaste olyckstypen i cirkulationsplatser singelolyckor med bil, 
upphinnande olyckor och äldre som blivit påkörda på övergångställe. Totalt skadades 810 
personer där 3 personer omkom, 70 skadades allvarligt och 737 personer skadades lindrigt 
(SKL, 2008). 
 
Personskadorna i en olycka i en cirkulationsplats varierar med utformningen då studier visar 
att det finns en koppling mellan rondellradien och olycksrisken på olyckan som beror på 
hastigheten. Vid högre hastigheter och större rondellradier finns tendenser för trafikanter att 
köra fortare, det vill säga olycksrisken är högre i större cirkulationsplatser (SKL, 2008). 
 
Cirkulationsplatsens rondellyta är en svårplacerad yta eftersom föremål kommer exponeras 
mot olika bakgrunder beroende på vilken tillfart du kör in i cirkulationsplatsen (VGU, 2012b). 
Trots dessa krav och råd från Vägars och gators utformning händer det att oeftergivliga 
föremål placeras i rondellytan och kan upplevas som hotande av trafikanterna. 
 
Föremål och konstverk som placeras i rondellytan kallas för oeftergivliga föremål. Det händer 
än idag att oeftergivliga föremål placeras och utsmyckar rondellytorna trots att Vägars och 
gators utformning ställer krav på det begränsande området för placering av utsmyckning och 
oeftergivliga föremål i rondellytorna (VGU, 2012a). 
 
Oeftergivliga föremål har i tidigare versioner av Vägars och gators utformning inte definierats 
(VGU, 2004a) men idag är oeftergivliga föremål definierade i dokumentet och avser större 
fasta föremål med en rad olika exempel som till exempel betongfundament, träd och murar 
med olika definierade mått (VGU, 2012c). 
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Utsmyckning med oeftergivliga föremål, exempelvis stenmurar, kan bli dödsfällor i trafiken 
om de körs på i 70 km/h. Ifall vägen är utformad till en lägre hastighet och denna hålls bör 
dessa föremål tillåtas i vägmiljön (SKL, 2008). 
 
Publikationen Vägar och-gators utformning är endast frivilligt och rådgivande för kommuner 
och inget krav, som det är för Trafikverket (VGU, 2012d).  Trafikverket känner att de inte har 
kontroll över vad som händer ute i alla Sveriges 290 kommuners cirkulationsplatser och vad 
som placeras där för att alla kommuner tänker olika i dessa frågor och arbetar på olika sätt 
(Hedman, 2013). 

 
Utsatta trafikantgrupper 
Trafikantgrupperna delas in i två grupper, de skyddade trafikanterna som är skyddade av ett 
skal exempelvis en bil och de oskyddade är de som inte skyddas av ett skal exempelvis 
fotgängare och motorcyklister (Malmö Stad, 2003).  
 
Eftersom denna rapport kommer ta upp trafiksäkerheten kring cirkulationsplatser och dess 
rondellyta har därför fotgängare och cyklister ej tagits med i oskyddade trafikanter utan 
endast mopedister och motorcyklister. Detta av anledning till att olyckorna som senare i 
rapporten undersöks är kollisioner mellan trafikanterna och rondellutsmyckningen. 
 
Den oskyddade trafikanten  
Den oskyddade trafikanten är väldigt utsatt i trafiken och allvarlighetsgraden av deras olyckor 
blir allvarligare än de skyddade då de inte har något metallskydd kring sig. Motorcyklister är 
känsligare och har andra krav på utformningen av vägen än de skyddade trafikanterna har. 
Därför är små förändringar av miljön och infrastrukturen kring vägen av stor betydelse för hur 
de oskyddade trafikanternas allvarlighetsgrad hos olyckorna blir (Trafikverket, 2011).
  
Det finns idag 300 000 motorcyklister i Sverige.  Varje år skadas 300-400 av dessa 
motorcyklister allvarligt och 40- 50 personer dör. Oftast är det hög hastighet som är grunden 
till olyckan och undersökningar visar att endast 40 % av Sveriges motorcyklister följer 
hastighetsanpassningarna (Trafikverket, 2011). 
 
Den vanligaste olyckstypen för dödsolyckor är singelolyckor då motorcyklisten oftast 
kolliderat med något föremål i vägmiljön. Enligt statistik kolliderar 31 % med naturliga stenar 
och träd i miljön och 26 % krockar med vägräcken. Statistiken säger också att fler omkommer 
och skadas på de statliga vägarna i trafiken än på de kommunala vägarna där skillnaden ligger 
i hastighetsgränserna (Trafikverket, 2011).  
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Motorcyklisternas utsatthet beror även på att deras fordon endast har två kontaktpunkter med 
vägen vilket gör att motorcyklisterna behöver god friktion på vägen. Stor del av olyckorna för 
motorcyklister beror således på grus, olja och annat material som skapar icke-god friktion och 
deras minimala kontaktyta med vägen. Dessa olycksorsaker är mycket viktiga att ta hänsyn 
till i samband med kurvor, lagning av gammal samt ny beläggning och cirkulationsplatser. 
Tappar motorcyklisterna kontakten med vägen leder det till att de åker av vägen och kan 
kollidera med fasta material i vägmiljön, exempelvis rondellutsmyckning, räcke eller befintlig 
vegetation (Trafikverket, 2011). 
 
För motorcyklister finns en extra stor skaderisk då det ofta placeras ut föremål i vägmiljöerna 
som kommer i motorcyklisternas väg. I cirkulationsplatser är bland annat detta ett stort 
problem. I cirkulationsplatserna är motorcyklister således mer utsatta än bilister på grund av 
en möjlig kollision med utsmyckningarna i rondellytan som kan medföra allvarliga skador. 
När förutsättningarna i rondellytorna förbättras för motorcyklister kommer det även att 
förbättra situationen för övriga medtrafikanter (Trafikverket, 2011). 
 
Den skyddade trafikanten 
Den skyddade trafikanten är i denna rapport trafikanterna som kör på fyra hjul, det vill säga i 
bilarna, lastbilarna och bussarna. År 2007 fanns det 4 777 000 registrerade personbilar, 
lastbilar och bussar i Sverige och idag (2013) antagligen ännu fler (Hydén, 2008). 
 
I bebyggt eller obebyggt område är flödet av bilarna olika på olika tider på året. På de statliga 
vägarna, oftast obebyggt område, ökar trafiken på sommaren och minskar på citygatorna i de 
bebyggda områdena. Denna variation har att göra med hur minskningen av arbetsresor under 
sommaren i städerna och en ökning av semester resor på de större vägarna ut i landet (Hydén, 
2008). 
 
När en plankorsning byggs om till cirkulationsplats reduceras dessa trafikanters personskador 
med 25-90 % (Hydén, 2008) vilket gör att en cirkulationsplats är en mycket säker plats för de 
skyddade trafikanterna.  
 
1.1.2 Cirkulationsplatsens utsmyckningar 
Det finns många cirkulationsplatser som blir omskrivna i tidningar när olyckor sker. 
Intresseföreningen Sveriges Motorcyklister, SvMC, har uppmärksammat detta då en 
motorcyklist omkom i en cirkulationsplats i Norrköping efter att ha kolliderat med 
rondellutsmyckningen (SvD, 2011). Sveriges Motorcyklister anser att de oskyddade 
trafikanterna, motorcyklisterna, är utsatta med avseende på utsmyckning i rondellytor 
(Nordqvist, 2012). 

I det senare kapitlet Omskrivna cirkulationsplatser tas olika utsmyckningar upp som har blivit 
omskrivna i media av olika anledningar. En del av cirkulationsplatserna har Sveriges 
Motorcyklister, SvMC, uppmärksammat genom att dela ut utmärkelsen Värsta Vägars Pris till 
och andra cirkulationsplatser har fått bemärkelser för en vacker gestaltning. 
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1.1.3 Kommunernas arbete med rondellytor 
På senare år har rondellytorna i kommuners förbifarter blivit en ypperlig plats för kommunal 
marknadsföring med konstnärliga utsmyckningar då kommunerna ser de tomma rondellytor 
som exklusiv mark. Från söder till norr i Sveriges vägnät syns olika estetiska utsmyckningar i 
olika material och form. Ibland kopplas de till stadens karaktär och ibland inte. I Vägars och 
gators utformning ges rådet att konstnärliga arbeten bör samordnas med övriga insatser under 
hela planprocessen för bättre slutprodukt (VGU, 2012b).   
 
1.1.4 Gestaltningsarbete 
När en cirkulationsplats tas fram så är det viktigt att trafikplanerare, projektörer och 
gestaltningskunniga är lyhörda för att den skall bilda en helhet med omgivningen och påverka 
den positivt (SKL, 2008).  
 
Något som kan vara viktigt i gestaltningsarbetet av en rondellytan är dess platsanknytning. 
Detta är viktigt ifall omgivningen glöms bort och dess del i gatunätet och cirkulationsplatsen 
kan bli ensam. Därför är det viktigt att den samspelar med landskapet (VGU, 2012b) och 
bebyggelsen att den syns på ett sätt som framhäver cirkulationsplatsen på rätt sätt (SKL, 
2008). 
Beroende på vad rondellytan ger för överblickbarhet ger det olika effekter i trafiken. Utformas 
rondellytan med full sikt kan det leda till högre hastigheter i cirkulationsplatsen och med 
ingen sikt genom rondellytan gör att trafikanterna inte kan överblicka de övriga infarterna till 
cirkulationsplatsen (Birgersson, 2006).   
 
Att placera konstverk eller oeftergivliga föremål i rondellytan kan bidra till en rörig miljö och 
skapa förvirring samt distraktion hos trafikanten. Avancerade planteringar som kräver 
underhåll skall undvikas och enkla planteringar med träd eller buskar är det som fungerar bäst 
och ger en harmonisk miljö (Birgersson, 2006).  

Beroende på om cirkulationsplatserna är belägna i tätort eller landsbygd bör rondellytorna 
utformas olika. Konstnärliga utsmyckningar kan fungera i tätorter men inte på landsbygden 
där det är viktigt att samordna med naturen kring. När konstnärliga utsmyckningar placeras i 
rondellytor i tätorter måste även prioritera att harmoni infinner sig på platsen samt 
trafikanternas säkerhet (Birgersson, 2006).  
 
Hur cirkulationsplatsen än utsmyckas är det viktigt att de åtgärderna inte försämrar 
trafiksäkerheten eller distraherar föraren som kör in mot cirkulationsplatsen (Vägverket, 
2000). 

1.1.6 Vägverkets Policy för Vägarkitektur 
Före år 2010, när delar av Vägverket bildade Trafikverket (Regeringen, 2009) fanns det en 
policy för vägarkitektur (Vägverket, 2001) som inte finns kvar idag. Idag arbetar Trafikverket 
för att upprätta ett liknande dokument (Hedman, 2013). Denna vägpolicys syfte var att god 
arkitektur skulle känneteckna alla anläggningar som Vägverket byggde och förvaltade där nya 
vägar genom sin lokalisering borde utformas så att det anpassas till omgivande bebyggelse 
och landskap (Vägverket, 2001).  
 
Angående drift och underhåll skall vägmiljöer anpassas och utformas så att det tas hänsyn till 
drift och underhållsaspekterna. Angående konst i vägmiljöer skall konstnärliga gestaltningar 
integreras och samordnas med övriga insatser i ett vägbyggnadsprojekts alla faser. Det nämns 
även att integrering av utsmyckningar i redan byggda anläggningar bör undvikas.  
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Det bör undvikas eftersom vägarkitektur inte är något som kan läggas till på slutet av ett 
projekt utan att det måste integreras i tidigt skede för att uppnå bästa möjliga resultat 
(Vägverket, 2001). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med rapporten är att undersöka hur kommuner arbetar med utsmyckning i rondellytor 
och avvägning mellan trafiksäkerhet och utsmyckning av vackra konstverk/oeftergivliga 
föremål.   
 
Rapporten har som mål att kring rondellytor belysa hur kommuner och Trafikverket arbetar 
med utsmyckningsprocessen avseende trafiksäkerhet och gestaltning. 

Fokus i rapporten ligger på att undersöka planeringsprocessen och kommuners arbete med 
utsmyckningen av rondellytor. Där vikten mellan rondellutsmyckning och trafiksäkerhet i 
cirkulationsplatser kommer att undersökas med olika metoder. 
 
Undersökning av olycksstatistik, fältstudier samt kvalitativa intervjuer och enkätstudier 
kommer ligga till grund för att ta reda på hur kommuner arbetar med utsmyckning av 
rondellytor. Regelverken samt hur Trafikverket arbetar i dessa frågor med kommunerna 
kommer också att tas upp i denna rapport.  
 
Sammanfattningsvis kommer det arbetas med nedanstående frågeställningar: 

• Finns det någon speciell olycksbild med avseende på utsmyckningsprocessen för olika 
trafikanter? 

• Hur går kommunernas utsmyckningsprocess av rondellytor till? 
• Hur arbetar kommunerna och Trafikverket kring trafiksäkerhet och gestaltning av 

rondellytorna? 

1.3 Avgränsningar 
Undersökningen av samband mellan rondellutsmyckningar och olyckors allvarlighetsgrad hos 
olika trafikanter grundas på olycksstatistik från STRADA, 2002-2011, i Skåne för att göra en 
inventering av rondellytorna möjlig.   
 
Trafikanterna delas in i två grupper, oskyddade samt skyddade trafikanter för att se om 
skillnad föreligger. Skyddade trafikanter inkluderar åkande i personbil, lastbil samt buss och 
oskyddade trafikanter inkluderar mopedister samt motorcyklister.  
 
Fotgängare och cyklister i gruppen oskyddade trafikanter har valts att inte undersökas för de 
anses inte vara utsatta av olyckor som sker i rondellytan och påverkas inte av rondellernas 
utsmyckning.  
  
Endast sjukvårdsregistrerade olyckor följs upp då den egna undersökningen i STRADA visar 
att flest olyckor är registrerade på sjukhus och ej hos polis. Cirkulationsplatsernas 
utsmyckning undersöks bakåt i tiden med tanke på att utsmyckningen kan ha förändrats om 
olyckorna skett i början av vald tidsperiod.  
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2. Metoder 

2.1 Analys av planeringsprocessen 
För att få information om problematiken kring cirkulationsplatsers utsmyckningar och olika 
planeringsprocesser för kommuner och Trafikverket görs en undersökning av olika 
vetenskapliga journaler och rapporter. För förståelse av vad regelverket Vägars och gators 
utformning (VGU, 2012) och (VGU, 2004) ger för krav och råd om utsmyckningar i 
rondellytor granskas de två senaste versionerna från år 2004 och år 2012 av Vägars och gators 
utformning.  
 
För att få statistik för de oskyddade samt skyddade trafikanters olyckor och utsatthet i 
cirkulationsplatser görs inläsning kring detta i olika rapporter. Statistiken kommer sedan ligga 
till grund för olycksanalysen där de olika trafikantgrupperna undersöks.  
 
Inläsning görs även av hur olika gestaltningsarbete i tätort och landsbygd sker för att få 
förståelse hur kommuner arbetar med gestaltning och med marknadsföring i rondellytor. 

2.2 Olycksanalys 
Swedish TRaffic Accident Data Acquisition, STRADA, används för att lagra 
olycksinformation i Sveriges vägnät. Informationen kring olyckor samlas och registreras av 
både sjukhus och polis. När sjukhus ansluts till STRADA får personalen en utbildning hur 
STRADA används och hur information fylls i efter en olycka.   
 
År 2007 var 60 % av landets sjukhus med akutmottagningar anslutna till STRADA 
(Transportstyrelsen, 2007) och vid årsskiftet 2012/2013 har totalt 98 % procent av Sveriges 
akutsjukhus anslutit sig till STRADA.  Antalet kommuner som är anslutna och har tillgång till 
STRADA vid årsskiftet 2012/2013 är mer än 85 % av de kommunerna med mer än 20 000 
invånare (Transportstyrelsen, 2013).  
 
Att många sjukhus och kommuner är anslutna till STRADA ger större möjligheter att få fram 
statistik som avspeglar verkligheten från sjukhusen kring olyckor i vägtransportsystemet. Det 
hjälper även till att få ett mindre mörkertal kring olyckorna eftersom polisen inte känner till 
alla oskyddade trafikanters olyckor (Transportstyrelsen, 2012b). 

Olycksanalysen av cirkulationsplatser i Skåne, för både oskyddade och skyddade trafikanter, 
är begränsad till en tidsperiod på tio år, 2002 och 2011. Området begränsades till Skåne för att 
underlätta för att besöka cirkulationsplatserna.  
 
Tolkning av fritextsvaren i STRADA kommer att vara till grund för att bedöma utfallet av 
olyckan. Injury Severity Score, förkortat ISS, är den allvarlighetsgrad som användas för att 
gruppera dem enligt lätt, måttlig och allvarlig skada för en analys kring cirkulationsplatsens 
utsmyckning och säkerhet (Transportstyrelsen, 2012a). 
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För att undersöka om det finns ett samband mellan skadeutfall och utsmyckning i rondellytor 
baserat på olycksstatistik i STRADA för oskyddade samt skyddade trafikanter kommer ett 
statistiskt test göras för att se ifall det finns en signifikant statistisk skillnad. 

2.3 Fältstudier 
Huvudsakliga syftet med denna inventering av cirkulationsplatser och dess rondellytor är att 
få en uppfattning kring hur rondellytor runt om i Skåne utsmyckas. 

Olycksanalysen pekade på ett tio cirkulationsplatser som var belägna de åtta samhällena 
Lund, Landskrona (2), Helsingborg (2), Klippan, Åstorp, Kristianstad, Åhus och Sjöbo.
    
Under en två-dagars biltur i Vecturas mätbil med skyddsvästen på undersöktes dessa tio 
cirkulationsplatser där trafiksäkerheten, gestaltningen och drift och underhåll var de 
huvudsakliga egenskaperna som studerades.  
 
För att kunna få en uppfattning kring både gestaltning, trafiksäkerhet och drift och underhåll 
av cirkulationsplatserna valdes det att undersöka olika egenskaper inom dessa områden. De 
olika egenskaperna ses i bilaga 1,2 och 3. För att få fram relevanta egenskaper att undersöka 
togs lärdom och kunskap från litteratur samt Mats Johansson, Landskapsarkitekt och Leif 
Persson, Vägprojektör, på Vectura som arbetar med gestaltning samt vägprojektering. 

2.4 Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer innebär att fokus ligger på den intervjuade personens upplevelser och 
uppfattningar kring ämnet. Intervjuformen är även flexibel och inte alltför hårt strukturerad 
och intervjuaren kan avvika från huvudfrågorna för att följa upp olika svar (Bryman, 2011).   
 
Intervjuerna planerades via mejl, se bilaga 4, med där personer med kunskap om gestaltning 
och trafiksäkerhet efterfrågades. Kommunerna som ställde upp för intervjuer via telefon var 
de fem kommunerna Norrköping, Växjö, Landskrona, Falköpings samt Lomma.  
 
Dessa kommuner valdes ut för att få en bredd på svaren som sedan kunde matcha alla 
Sveriges kommuner. Norrköping och Falköping valdes för att de har erfarenheter av ändringar 
av rondellutsmyckning, Landskrona och Växjö valdes för att de är kända för utsmyckningar 
av rondellytor med både konstverk och blommor (Eek, 2013). Lomma, med färre 
invånarantal, valdes för att få en variation på invånarantalet. 
 
Yrkesrollerna på dessa personer som intervjuades varierade mellan projektledare, 
trafikingenjörer och landskapsarkitekter/stadsträdgårdsmästare så att alla frågor kring 
trafiksäkerhet och gestaltning täcktes. Det var endast Norrköpings kommun som ville dela 
upp frågorna mellan olika yrkesroller. 
 
Telefonintervjuerna gjordes även med anställda på Trafikverket som arbetade både med 
gestaltning och Vägars och gators utformning. Intervjuer gjordes med chefsarkitekten Johnny 
Hedman, Landskapsarkitekten Helena Niordsson samt Lars Frid som arbetar med design. 
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Huvudfrågorna som ställdes, se bilaga 4, och täckte hur deras arbetsprocess ser ut, hur de 
arbetar med trafiksäkerhet och gestaltning av rondellytor samt olyckor och ändringar som 
skett i rondellytor. Även frågor som täcker in deras arbete med driften och underhållet av 
rondellytan ställdes. Intervjun hölls mer som ett samtal utan att ställa ledande frågor. 
Underfrågor till varje huvudfråga fanns ifall det inte togs upp under samtalet och ifall att 
tillfälle fanns. Alla frågor ställdes inte för att vissa inte ansågs vara relevanta i den fria 
intervjun.   

2.5 Enkätstudie 
Studiens frågor, se bilaga 7, baseras på svaren från de kvalitativa intervjuerna med samt olika 
tjänstemän från Trafikverket. Yrkestitlarna har varierat mellan trafikplanerare till 
landskapsarkitekter för att dessa anses ha kunskap inom rapportens undersökningsområde. 
 
En förfrågan, se bilaga 5, att delta i enkäten skickades till tjänstemän som arbetar med 
trafikplanering i Sveriges alla 290 kommuner. Personen som har fått mejlet besvarade enkäten 
eller skickade vidare den till en kollega, som av tjänstemännen ansågs vara mer lämplig att 
besvara enkäten. Senare skickades enkäten ut tillsammans med mejl, se bilaga 6, till de 
tjänstemännen som accepterat att fylla i enkäten. 
 
Totalt skickades det ut förfrågan till 290 kommuner och svar erhölls av 108 tjänstemän på 
kommuner runt om i landet. 
 
2.5.1 Teorier för att få hög svarsfrekvens 
När en enkätstudie utformas skall enkätskaparen vara medveten om att svarsfrekvenserna för 
enkätstudier allmänt sjunker idag (SKL, 2013). Därför har Wenemark har gjort en studie 
kring respondenters perspektiv och hur frågorna skall anpassas för att få respondenten att vilja 
svara och få ut bästa möjliga svarsfrekvens (SKL, 2013).  
 
Det kan tydligt ses att svarsfrekvensen höjs och personer bli mer villiga att delta när 
undersökningen är från en person med liknande befattning som respondenten. Även genom att 
formulera första mejlet på ett välformulerat sätt och tydligt upplysa respondenten att ”du är 
specifikt utvald till att svara” eller ”många har deltagit i denna enkätstudie” kan ge höjd 
svarsfrekvens. 
 
Det finns två intressanta teorier som visar personers villighet att delta eller ej som kallas The 
Leverage- Salience Theory och Tailored Design Method. Den förstnämnda teorin beskriver 
att respondenter som är känsliga mot långa enkäter är de som har begränsat med ledig tid men 
att är respondenten intresserad av området så är den villig att delta i en längre enkätstudie. 
Den sist nämnda teorin, Tailored Design Method, ligger på det sociala utbytet som vi 
människor är i behov av, vår naturligt inbyggda hjälp-verktyg, att vi vill hjälpa människor. Att 
få ett tack och känna att man hjälpt någon med något viktigt (Wenemark, 2010). 
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3. Planeringsprocess och gestaltning 

3.1 Arbetsprocesser för kommuner 
Vid byggnationer i kommuner följer de översiktsplanen samt detaljplanen som upprättas för 
varje kommun. Här nedan är arbetsprocessen beskriven för hur kommunerna går tillväga, 
samt vilka intressenter som är inblandade i vilka skede för att besluta kring översiktsplaner 
samt detaljplaner (Boverket, 2012a).  
 
3.1.1 Översiktsplan   
Kommuners översiktsplan är till för att kunna forma långsiktig utveckling på ett hållbart sätt 
och ge en samlad bild av kommunens prioriteringar. Dess huvudsakliga funktion är att den 
skall ligga som underlag för hur lämplig verksamhet placeras på lämplig plats i kommunen. 
Översiktsplanen ger även riktlinjer för hur mark- och vattenområde skall användas för olika 
intresse samt hur byggd miljö används, utvecklas och bevaras. Den beskriver även den fysiska 
planeringen för regionala- och nationella mål samt strandnära tomters strandskydd. Den skall 
användas av både privata och professionella människor och kan se olika ut för olika 
kommuner, därför är det mycket viktigt att den är begriplig för alla (Boverket, 2012a).
  
3.1.1.1 Att arbeta med översiktsplan  
Vid varje mandatperiod i kommunen skall den tillsatta kommunfullmäktige avgöra om dagens 
översiktsplan är aktuell eller bör göras om. En del kommuner kan endast behöva göra tillägg 
eller fördjupningar i översiktsplanen och inte göra om hela ifall det endast är små ändringar. 
Tillägg kan göras om vindkraftverk skall installeras på ett visst område eller en fördjupning 
på en tätort eller kustområde.  Det hålls samråd, med start i tidigt skede och så långt in i 
processen det är möjligt, med alla intressenter för projektet såsom myndigheter, 
organisationer och allmänheten där alla lämnar sina synpunkter mot översiktsplanen. Alla 
synpunkter hanteras och kollas upp ifall det skall ändras i översiktsplanen och efter samråden 
samlas allt i en samrådsredogörelse. När översiktsplanen är klar ställs den på utställning i 
minst två månader där alla har möjligheter att lämna skriftliga synpunkter som sedan 
sammanställs i en skrivelse för vilka ändringar de skall göra innan den går i kraft (Boverket, 
2012b). 

3.1.2 Detaljplan  
När kommunen vill genomföra en förändring i detaljplanen, som beskriver hur marken skall 
användas, den lämpligaste arbetsprocessen. I en detaljplan går det genom många viktiga 
frågor som är bra att reda ut innan bygglovsskede för att undvika tvister (Boverket, 2012c).  
 
Kommuners detaljplan redovisar vart allmänna platser, kvartersmarker, vattenområde och 
dess gränser går och de är sammankopplade till plan- och bygglagen där det finns 
bestämmelser om när kommunen måste ta fram en detaljplan innan de får lov att bygga.  
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Kravet för kommuner att upprätta en detaljplan uppkommer när bebyggelse skall ske på 
mark- och vattenområde samt när större exploateringar skall uppkomma. Fler tillfälle då 
detaljplan kan behövas är vid ny sammanhållen bebyggelse, bebyggelse som skall ändras eller 
bevaras samt nytt byggnadsverk. Men om en detaljplan verkligen behövs innan bygglov kan 
ges bestäms av flera olika faktorer såsom hur stor förändring det är och hur omgivningen ser 
ut. Det finns olika huvudmän som ges ansvar för de allmänna platserna som medför en 
skyldighet att ställa i ordning dessa platser, oftast är det en kommun som blir huvudman 
(Boverket, 2012c).  
 
3.1.2.1 Att arbeta med detaljplan  
Vid arbetet för att fastställa en detaljplan skall det bestämmas om det skall följa enkelt eller 
normalt planförfarande. Enkel planförande innebär att ärendet är litet och intresset från 
allmänheten och andra intressenter saknas och normalt förfarande innebär en mer omfattande 
process i flera skeden. Dessa förfaranden kan ändras efter arbetet börjat om fler intressenter 
behövs kontaktas eller vice versa (Boverket, 2012d).  
 
3.1.2.1.1 Enkelt planförande  
För att enkelt planförande skall få följas finns det vissa villkor i plan- och bygglagen som 
måste vara uppfyllda. Där ett av villkoren är när planförslaget är av mindre vikt och intresset 
från allmänheten är litet då kan enkelt planförförande följas. Förslaget skall även vara 
förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande (Boverket, 2012d).
  
3.1.2.1.1 Normalt planförande  
Vid arbetsstart med detaljplanen beslutar kommunen om planarbetet kan påbörjas och om ett 
behov av program behövs. Program upprättas då många intressenter är inblandade och det 
finns risk för komplicerade handlingar. Även om detaljplanen inte finner stöd och underlag i 
översiktsplanen eller det är ett stort område som skall byggas kan behov av program finnas.  
Programmet som upprättas är ett skriftligt dokument innehåller mål och utgångspunkter för 
arbetet, bilder samt illustrationer för att förtydliga. Ifall projektet antas göra en betydande 
miljöpåverkan tas en miljökonsekvensbeskrivning fram (Boverket, 2012d).   
 
Ett samråd mellan intressenter som lantmäteristyrelsen, länsstyrelsen samt andra kommuner 
som är berörda hålls för att få så bra beslutsunderlag som möjligt och ge intressenterna 
möjlighet till att påverka. Den intressent som för statens talan samt intresse är Länsstyrelsen 
och de ger även generella råd till kommunerna i de olika besluten. Allt samlas in en 
samrådsgörelse (Boverket, 2012d).  
 
En granskning och kungörelse av detaljplanen sker genom annonsering och presentation av 
arbetet i minst tre veckor. Därefter skapas ett granskningsutlåtande där det bland annat är 
viktigt att notera de synpunkter som inte kommunen tog hänsyn till. Sedan är det upp till 
kommunfullmäktige att besluta om att anta detaljplanen. Kommunen kontaktar därefter 
lantmäteristyrelsen om berörda synpunkter som ej togs hänsyn till. Därefter går detaljplanen i 
kraft och bygglov kan sökas efter ytterligare tre veckor om beslutet inte överklagats 
(Boverket, 2012d). 
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3.2 Trafikverkets planeringsprocess 
Den 1 januari 2013 trädde den nya infrastrukturlagstiftning i kraft och Trafikverket 
tillsammans med myndigheter och organisationer arbetade då fram en ny effektivare 
planläggningsprocess.  Den nya planläggningsprocessen kommer ge en mer sammanhållen 
och smidare planläggningsprocess istället för den tidigare en uppdelade förstudien, 
utredningen och planen som tog mycket tid och där varje del har uppfattas som byråkratiskt 
rörig (Trafikverket, 2013).  
 
Förändringar som är betydande från gamla systemet är tillåthetsprövningen är ej obligatorisk 
längre, att samråd skall hållas mellan alla parter under hela projektet samt att MKB- 
beskrivning, Miljö Konsekvens Beskrivning, endast behövs när det verkligen har en betydelse 
för miljön. Den nya effektiva planläggningsprocessen är utan olika skeden och består av 
sammanhängande åtgärdsvalsstudie, planläggningsbeskrivning med fem planläggningstyper 
samt samråd och kommer att underlätta för kommunal samverkan (Trafikverket, 2013).
  
Åtgärdsvalsstudien innebär ett arbete med fyrstegsprincipen där det bestäms vad som skall 
åtgärdas där aktörer som kommuner, regioner samt trafikverket är inblandade i. Först försöks 
en åtgärd hittas genom att påverka färdmedelsvalet, optimera det befintliga, begränsande 
ombyggnationer och sista steget innebär ett val av nyinvesteringar genom att bygga nytt 
(Trafikverket, 2013).  
 
Därefter görs en planläggningsbeskrivning som projektledaren är ansvarig för samt att 
planläggningsbeskrivning skall passa det specifika projektet. Där skrivs projektets syfte, mål 
och omfattning ner samt hur samråd skall ske under projektets gång (Trafikverket, 2013). 
 
Planläggningsbeskrivningen fördjupas med fem olika planläggningstyper som är till för att 
vägleda och underlätta för de som skall projektera. Vilket val av planläggningstyp beror på 
projektets omfattning och komplexitet och är beskrivna nedan (Trafikverket, 2013). 
 
Ifall åtgärden är liten till storlek med marginell påverkan på befintliga anläggningar är det 
klassas som en typ 1. Typ 2 kännetecknas genom att något av kriterierna i typ 1 uppfylls och 
länsstyrelsen anser att åtgärden ej har betydande miljöpåverkan. I typ 2 behövs inte heller en 
MKB och inga lokaliserings alternativ finns. I de fall då länsstyrelsen anser att åtgärden har 
en betydande miljöpåverkan samt inga lokaliseringsalternativ tas en MKB fram och skickas 
tillsammans med samrådshandlingar till Länsstyrelsen för godkännande. Då en åtgärd har 
betydande miljöpåverkan och lokaliseringsalternativ görs olika utredningar som Trafikverket 
sedan väljer. Därefter skickas samrådshandlingar samt MBK till länsstyrelsen. När en åtgärd 
är av stor komplexibilitet och storlek utreds olika alternativ där trafikverket rangordnar 
alternativen och skickar dem till regeringen tillsammans med MKB för tillåthetsprövning 
(Trafikverket, 2013).  
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3.3 Omskrivna cirkulationsplatser 
3.3.3.1 Sundsvall 
År 2008 den 9 oktober invigdes Tunadalsrondellen, se Figur 1, med urfasade granar i rostig 
metall samt sågtänder i en cirkel i rondellytan (Dagbladet, 2008).  Tundalsrondellen fick 
utmärkelsen Värsta Vägars Pris år 2008 och juryns motivering löd ”att medvetet installera 
fasta föremål med hårda och vassa spetsar så nära vägbanan är inte bara dumt, det är rent ut 
sagt livsfarligt” (Dagbladet, 2008). 
 

 
Figur 1. Sundsvall, Tunadalsrondellen. Källa: Dagbladet (2008) 
 
3.3.3.2 Falköping  
I november år 2008 byggdes korsningen Odengatan–Hollendergatan om till en 
cirkulationsplats med metallhajfenor som rondellutsmyckning, se Figur 2. Orsaken till att den 
byggdes om var att korsningen är vältrafikerad och var under flera år var olycksdrabbad 
(Falköping, 2008).  År 2010 nominerades den till Värsta Vägars Pris av Sveriges 
Motorcyklister men utsmyckningen var borta ur rondellen när tävlingen skulle avgöras (Nt, 
2011a). 
 

 
Figur 2. Falköping. Källa: Nordqvist (2012) 
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3.3.3.3 Botkyrka  
Andra året som Värsta Vägars Pris delades ut till en cirkulationsplats fick Fittjarondellen i 
Botkyrka, se Figur 3, denna utmärkelse och året var 2010 (SvMC, 2010b). Detta blev en 
väckarklocka och de tog bort stenarna som prydde rondellytan, se Figur 4 (SvMC, 2012).  
 

 
Figur 3. Botkyrka, Fittjarondellen innan ombyggnad. Källa: SvMC (2010a) 
 

 
Figur 4. Botkyrka, Fittjarondellen efter ombyggnad. Källa: SvMC (2010a) 
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3.3.3.4 Norrköping 
År 2011 nominerades Ljurarondellen i Norrköping, se Error! Reference source not found., 
till Värsta Vägars Pris efter att en motorcyklist omkom i en singelolycka och att det skedde en 
singelolycka med personbil där föraren överlevde. Inga vittnen fanns till motorcykelolyckan 
men han hade kört upp på rondellytan och in i stålvajrarna (SvD, 2011). Kommunen valde att 
vänta med att ta bort utsmyckningen och inväntade både polisutredning och trafikverkets 
utredning för att se om det var något som kunde åtgärdas (Nt, 2011b). 
  
Efter utredning och djupstudie av Trafikverket ansågs det att kraven och råden, som 
dokumentet Vägars och gators utformning satt upp, för utformning och placering av 
utsmyckning inte följdes. Därefter valde Norrköpings kommun att plocka bort den (SVT, 
2011). I slutet av år 2011 var det fortfarande oklart hur rondellen skall se ut i framtiden (Nt, 
2011c). 
 

 
Figur 5. Norrköping, Ljurarondellen. Källa: Google Maps (2011) 
 
3.3.3.5 Landskrona   
I Landskrona ses många vackra skulpturer i både rondellytor och på torg.  En av rondellytorna 
i en av infarterna till staden är utsmyckat med konstverket ”33-lågor” som Landskrona 
Kommun år 2000 blev tilldelade pris för Nordens bästa rondell. Den är designad av Börje 
Lindberg och symboliserar Skånes 33 kommuner som brinner för kultur, se Error! Reference 
source not found. (Landskrona Stad, 2013b). 
  

 
Figur 6. Landskrona, 33-lågor. Källa: Josefine Karlsson (2013) 
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3.3.3.6 Landskrona 
Under år 2005 deltog Anja Rockborn och Helena Jeppson i en designtävling, med 112 
tävlande, där deras vinnande konstverk ”Havsbris”, se Error! Reference source not found., 
nu pryder en rondellyta i Landskrona (Landskrona Stad, 2013b).  Masterna är nio meter höga, 
konstruerade i järn och seglet i rostfritt stål. Masterna är upplysta med hjälp av belysning på 
marken. Den skall vid entrén till Landskrona symbolisera en mötandes havsbris och sen 
vidare ut till havet (Helsingborgs Dagblad, 2007). 
  
 

 
Figur 7. Havsbris, Landskrona. Källa: Helsingborgs Dagblad (2007) 

3.4 Gestaltning 
Före projektering av en vägmiljö startas en gaturumsbeskrivning, gestaltningsprogram eller 
landskapsanalys som bakgrund för fortsatt arbete med Vägars och gators utformning. 
Gaturumsbeskrivning används inom tätort och ett gestaltningsprogram tas fram när 
planeringen gäller ett arbete på landsbygden (SKL, 2012). 
 
Personen som ansvarar för gestaltningsprogrammen är landskapsarkitekten eller en person 
med liknande kompetens. När projektet är av mindre storlek kan projektledaren välja att det 
görs av en annan person som anses lämplig (Trafikverket, 2012c).  
 
Grunden till gestaltningsarbetet, som beskrivs nedan i Figur 8, är Trafikverkets gamla 
planprocess. Hur gestaltningsarbetet ändrats till nya planprocessenen som trädde i kraft 1 
januari år 2013 undersöks ej i denna rapport. 
 
3.4.1 Gaturumsbeskrivning 
En gaturumsbeskrivning görs när det skall tas fram ett underlag för en projektering på mindre 
område, i detalj. I den så tas det hänsyn till omgivningens stadsbilds- och kulturhistoriska, 
krav på god livsmiljö, trafiktekniska krav baserade på trafikanternas behov, gatans funktion, 
anläggningens drift och underhållskostnader samt effekter som påverkar de transportpolitiska 
målen (VGU, 2012a).  
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3.4.2 Gestaltningsprogram 
År 2009 tog gamla Vägverket fram råd för gestaltningsarbetet av vägens arkitektur och från 
och med år 2010 ställdes det som krav i en strategisk plan från gamla Vägverket att alla 
vägprojekt skall ha ett gestaltningsprogram (Trafikverket, 2009).  
 
Gestaltning sker i alla skeden från start till slut, se Figur 8 och handlar om att finna en lösning 
och balansera olika intresse. Programmet skall vara till stöd för alla som de som arbetar med 
planering och gestaltning. I råden står det vad som skall innehålla i programmet och i vilket 
omfattning för att underlätta arbetet (Trafikverket, 2012c). Gestaltningsarbetet kan beskrivas 
som det arbete när kreativa och kunniga personer diskuterar olika motiveringar kring deras 
projekt och för att finna dess slutgiltiga form (Trafikverket, 2009). 

 
Figur 8. Gestaltningsarbete sker under hela planprocessen. Källa: Trafikverket (2009) 
 
Det är viktigt att detta gestaltningsarbete beskriver arbetet på ett enkelt och förståeligt sätt så 
att all viktig information följer med till nästa skede i gestaltningsarbetet, genom bilder och 
skisser (Trafikverket, 2009). 
 
Gestaltningsarbetet är uppdelat i tre planeringsskeden Mål och Riktlinjer, Utredning och 
Projektering samt Beskrivning. I Beskrivning tillhör själva Gestaltningsprogrammet som 
sammanfattar hela arbetet och ligger till grund för nästa skede är projekteringen. Först läggs 
grunden till arbetet där alla förutsättningar samt mål för projektet samlas och fördjupas. Ju 
mer tid och noggrant arbete de inblandade personerna gör desto mer minskar det risken för 
förutsedda överraskningar under arbetets gång.  
 
Nästa steg är en utvärdering av själva projektet där är ett nära samarbete mellan personer som 
har olika kunskap är viktigt och de olika intressenternas synpunkter utvärderas. 
 
Sista steget är att gestaltningsprogrammet tas fram och alla resultat från utredningarna samlas. 
Detta gestaltningsprogram kommer sedan att vara den information som intressenter utanför 
projektet kommer få informeras från (Trafikverket, 2009).  
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3.5 Vägars och gators utformning 
Efter åtta år med samma regler för utformning av vägar och gator har Sveriges Kommuner 
och Landsting, SKL, tillsammans med Trafikverket tagit fram ett nytt regelverk för framtida 
arbete inom Vägars och gators utformning (Trafikverket, 2012a). Tanken med VGU idag är 
att få ett tydligare dokument samt att varje år ge ut en ny publikation (Pettersson, 2013). 

Den nya publikationen som trädde i kraft 6 november år 2012 består av olika dokument med 
olika publikationsnummer och är obligatoriska för alla inom Trafikverket att följa. För 
kommuner är dessa dokument endast råd och frivilliga att använda (Trafikverket, 2012a) och 
vissa kommuner kan ha utvecklat egna dokument liknande VGU (Pettersson, 2013). 
  
Den utgående publikationen från år 2004 som SKL tillsammans med tidigare Vägverket är 
otydlig kring råd och krav. Det ända som kunde skilja på råd och krav var att råd var tryckt 
som kursivstil och råd i vanlig upprätt text, vilket ledde till oreda i dokumenten (Pettersson, 
2013). 
 
Här nedan beskrivs skillnaderna i det nya regelverket Vägars och gators utformning 2012: 
179-181 och det gamla regelverket Vägars och gators utformning 2004:80. 
 
3.5.1 Översiktligt   
Det nya regelverket är tydligare med dokumentindelningar för krav och råd med tre 
dokument, övergripande krav, krav och råd. Kompletterande dokument för begrepp och 
grundvärden samt två exempelsamlingar finns också i nya publikationsserier. Begrepp och 
grundvärden dokumentet definierar de vanligaste begreppen som används i VGU samt 
beskriver alla typer av fordon. Exempelsamlingarna går till exempel genom hur användning 
av vägmärke tillämpas (Trafikverket, 2012a). 
 
I nya VGU är motorcyklar och mopeder klassade som oskyddade trafikanter. Vilket gör att 
det ställs krav på hur vägarna utformas efter motorcyklar och mopedister med eftersom de är 
mer utsatta än bilisterna ur trafiksäkerhetssynpunkt (VGU, 2012c). 
 
De övergripande kraven i nya VGU ställer krav på byggstandarder, livscykelkostnader och 
samhällsnytta på en funktionellnivå såsom vägens allmänna funktion, säkerhet vid 
användning och stor miljöhänsyn. Att detta dokument inte följs vid projektering godtas 
normalt inte (VGU, 2012e).  
 
Krav och råd dokumenten i nya VGU är utformade med samma tio rubriker för att enklare 
följa (Pettersson, 2013).  Kraven används vid upphandling av planering, projektering, 
byggande samt drift och underhåll av projektet medan råd dokumentet ger råd för hur kraven 
ska tolkas och användas (Trafikverket 2012a).   
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3.5.2 Storlek  
I kravdokumentet står att en cirkulationsplats, korsnings typ D, måste utformas efter ett av tre 
nämnda utformningsförslag det vill säga antingen en ej överkörbar rondellyta med 
rondellradie större än 11m, delvis överkörbar med inre rondellradie större än två meter och 
yttre rondellradie större än 7 meter eller en helt överkörbar rondellyta som är mindre än 7 
meter i rondellradie (VGU, 2012a).  
 
I råddokumentet skrivs att en rondellradie på 10-20 meter bör eftersträvas för att få bästa 
trafiksäkerheten. Men på landsbygd kan radier upp till 35 meter väljas. Vid rondellradier 30-
90 meter bör hastigheten endast vara högst 50 km/h och under 30 meter på en rondellradie bör 
hastigheten vara högst 30 km/h (VGU, 2012b). 

3.5.3 Gestaltning 
Vid gestaltning av korsningar i allmänhet var det redan 2004 viktigt att komma i harmoni med 
omkringliggande område. Det står även nämnt att vissa större korsningar kan kännas lockande 
att användas för att marknadsföra en ort, men det är då viktigt att se helheten och inte låta 
stora korsningar med egna starka utryck förstöra helheten. Den vägen kan trafikanten tappa 
koncentrationen på trafiken. Nämnt är även här att det är viktigt att definiera ett mål som kan 
ge en tydlig bild för alla inblandade kring planeringsarbetet en helhetssyn redan från början. 
Även här är det nämnt att gestaltning och utsmyckning är svårhanterad i rondellytan beroende 
på vad för bakgrund du har som trafikant (VGU, 2004b). 
 
I de nya övergripande krav behandlas fortfarande vägarkitektur som en viktig del.  Inför 
utformningen av vägen skall målen för projektet utformas efter den specifika platsens 
förutsättningar och de estetiska värden skall formuleras i ett gestaltningsprogram för 
landsbygd eller gaturumsbeskrivning för tätort där en lanskapsanalys bör ligga som grund. 
Omfattningen av dessa arbeten beror på projektets storlek och hur känslig miljön är (VGU, 
2012e). 

I nya VGU tas hänsyn till vad som skall vara med i en tätorts gaturumsbeskrivning. Som är 
bland annat omgivningens karaktär, trafiktekniska krav för samtliga trafikanters behov, krav 
på god livsmiljö samt underhålls- och driftskostnaderna.  Krav finns kring vegetation, 
trygghet, belysning samt gatuutrustning medan det finns mycket råd kring många andra delar. 
I dessa råd nämns bland annat hur materialval bör hanteras, hur trygghet kan uppnås samt hur 
placering av belysning bör ske och inte bara det som är korrekt (VGU, 2012b).  
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3.5.4 Oeftergivliga föremål  
Kring utformningen och utsmyckningen i rondellytan skiljer sig inte publikationerna åt, där 
inga oeftergivliga föremål skall normalt placeras i rondellytan (Trafikverket, 2004b).  
Undantag kan göras efter väghållaren godkännande men då måste cirkulationsplatsens 
hastighet vara begränsat till 30 km/h (VGU, 2012a). 

Krav finns även på placeringen av oeftergivliga föremål får endast ske enligt, Figur 9, och den 
visuella ledningen skall vara god. Det måste finnas refuger i samtliga tillfarter annars tillåts 
inte oeftergivliga föremål i rondellytan (VGU, 2012a). 

Beroende på vad som placeras i rondellytorna exponeras de olika föremålen olika beroende på 
bakgrunden och vilket håll du kommer körandes från. Råd ges att ”placering av konstnärliga 
arbeten bör samordnas med övriga insatser i vägbyggandes projektet- och byggfaser och 
integreras med platsens helhetsmiljö” (VGU, 2012b). 

I gamla utgåvan av Vägars och gators utformning från år 2004 finns inte ordet oeftergivliga 
föremål definierat i begreppslistan (VGU, 2004a) men ordet är frekvent använt i rapporten.  

 

 

Figur 9. Område för oeftergivliga föremål i rondellytan. Källa: VGU (2012a) 
  



22 
 

3.5.5 Belysning 
Angående belysningar i cirkulationsplatser nämndes det redan i publikationen från år 2004 att 
det är viktigt att cirkulationsplatsen är synlig vintertid som nattetid och att ett helhetsintryck 
stärks. Viktigt är att trafikanterna blir uppmärksammade på cirkulationsplatsen (VGU, 
2004b). 
 
I nya VGU´s kravdokument är även belysningen nämnd genom att cirkulationsplatser alltid 
måste förses med belysning där belysningskvalitén skall vara lika hög som den högsta 
kvalitén på en av de anslutande vägarna. Ifall vägarna som ansluts är obelysta skall en 
belysningsklass C4 väljas och viktigt är att helhetsintrycket från all belysning tas hänsyn till 
vid planering. Ett av funktionskraven för att en belysningsanläggning är att förbättra 
synbarheten av vägen och dess omgivning, förtydliga vägsträckningen samt framhäver 
framförliggande konflikt och manöverområden (VGU, 2012a).   
 
Hur belysningsanläggningarna skall anpassas på bästa sätt finns nämnt i råd-dokumentet med 
exempelvis att belysningen bör ge trafikanterna visuell ledning och hur belysningen skall 
handskas med under natten samt vid närhet av naturreservat (VGU, 2012b). 
 
3.5.6 Sikt 
VGU’s utgående publikationen från år 2004 nämndes sikt krav -och råden i 
cirkulationsplatsen så att när trafikanten kör in i en tillfart skall sikten vara så god att du kan 
se närmsta föregående tillfart då trafikanten kan bestämma för att fortsätta in i korsningen 
eller stanna för väjning (VGU, 2004b). 
 
Sikten över rondellytan skulle även vara god så att trafikanterna inte hindras att se över 
trafiken i cirkulationsplatsen. Angående utsmyckning i rondellytan står inget mer nämnt än att 
siktkraven över rondellytan inte hindrar placeringen av planteringar eller dekorationer utan att 
de endast skall försköna gaturummet och förtydliga korsningens synbarhet (VGU, 2004b). 
 
I VGU publikationen från år 2012 står det mer konkreta krav att från vägbanan skall du som 
förare kunna se genom rondellen där kraven är a1,1 meter i ögonhöjd och för hinderhöjden 
0,6 meter. Det vill säga den sikttriangeln som uppstår får inget komma i mellan. 
Sidoområdena kring cirkulationsplatsen, som motsvarar säkerhetszonen för gällande 
hastighet, skall vara helt fritt från oeftergivliga hinder (VGU, 2012a). 
 
3.5.7 Övriga förändringar  
En del förändringar som ej rör cirkulationsplatsen har även skett i nya publikationen Vägars 
och gators utformning. Nya riktlinjer för trafikplats avstånd har upprättas, smala motorvägar 
har utgått och ökats med 3 meter, mer fokus på miljön, ökade sidoområdeskrav vid höga 
hastigheter samt tydligare beskrivningar kring att arbeta med separeringsformer (Pettersson, 
2013). 
 
3.5.8 Konflikter 
I Vägar och gators utformning finns det idag inga konflikter mellan de olika områdena som 
det ställs krav på. 
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4. Olycksanalys 
Syftet med olycksanalysen var att undersöka allvarlighetsgraden för oskyddade och skyddade 
trafikanters olyckor i cirkulationsplatser och dess rondellytor med hjälp av STRADA. 

4.1 Resultat och analys 
I STRADA kan det utläsas att det skett 1942 olyckor med personskada i Skånska 
cirkulationsplatser under en tio årsperiod 
Tabell 1. Enligt STRADA är 97 % av dessa platsbestämda till själva cirkulationsplatsen och 
resterande 3 % på vägsträckan nära cirkulationsplatsen. Därför anses statistiken från 
cirkulationsplatsen relevant för undersökningsområdet.  
 
Analysen görs endast på sjukvårdsrapporterade olyckor eftersom statistiken i STRADA på 
inrapporterade olyckor är högre för sjukvården än polisen. Grunden till detta påstående 
baseras på två olika utdrag från STRADA med samma olycksgrunder som gjordes av 
författaren.  
 
Ytterligare en grund att använda sjukvårdsregistrerade olyckor till olycksanalysen är att 
polisen och sjukvården har olika grunder för sin inrapportering.  Sjukvården utgår från den 
skadade personen samt dennes skador och används för att analysera allvarlighetsgraden. 
Polisen utgår från olyckans orsak (Transportstyrelsen, 2007). Därför används det 
sjukvårdsregistreradeolyckor då olycksanalysen vill analysera allvarlighetsgraden på 
olyckorna. 
 
Den mest förekommande olyckstyp i cirkulationsplatser är upphinnande olyckor, se 
Tabell 1. De har valts att inte undersökas då de inte anses relevanta för denna analys. Näst 
vanligaste olyckstypen är singelolyckor, se 
Tabell 1, vilket är den olyckstypen som kommer ligga till grund för olycksanalysen. Denna 
analys görs på singelolyckor för att där är trafikanterna är ensamma inblandade i olyckan. 
Den undersökta olyckstypen i denna olycksanalys är således singelolyckor, se  
Tabell 1. 
Tabell 1. Sjukvårdsregistrerade olyckor för alla typer av trafikanter i cirkulationsplatser, Skåne, 2002-2011 med 
personskada. D=Dödsolyckor, S=Svåra olyckor, L=Lindriga olyckor 
Olycksform (D, S, L) Antal 
Singel (motorfordon) (2, 29, 339) 370 
Möte (motorfordon) (-, 1, 13) 14 
Omkörning (motorfordon) (-, 2, 8) 10 
Upphinnande (motorfordon) (1, 9, 943) 953 
Avsvängande (motorfordon) (-, -, 34) 34 
Korsande (motorfordon) (-, 6, 120) 126 
Cykel/Moped (motorfordon) (1, 19, 230 250 
Fotgängare (motorfordon) (-, 3, 22) 25 
Fotgängare/Cykel/Moped (-, 5, 109) 114 
Spårburna fordon (-, 1, -) 1 
Vilt (-, -, -) 0 
Övriga (Varia) (-, -, 44) 44 
Totalt (4, 75, 1863) 1942 
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4.2.1 Singelolyckor 

Ur STRADA fås det fram att 19 % (370 stycken) av totala antalet personskadeolyckorna i 
cirkulationsplatser i Skåne är singelolyckor, se  
Tabell 1. Vidare visar olycksanalysen att av alla singelolyckor i cirkulationsplatser är 
oskyddade trafikanter inblandade i 29 % (107 stycken) av dessa olyckor och 71 % (263 
stycken) är skyddade trafikanter. Det vill säga att större delen av singelolyckorna i 
cirkulationsplatser sker med skyddade trafikanter, se Tabell 2.  
 
Ur Tabell 2 går det även att läsa att andelen lindriga olyckor är något färre för de oskyddade 
än de skyddade trafikanterna. Vilket kan visa på att när de oskyddade råkar ut för en 
singelolycka skadar de sig allvarligare än de skyddade trafikanterna. 
 
Tabell 2. Singelolyckor i cirkulationsplatser, sjukvårdsrapporterade olyckor i Skåne med personskada.  STRADA 
2002-2011. D= Dödsolyckor, S=Svåra olyckor, L=Lindriga olyckor. 
Trafikantgrupp Antal 

singelolyckor 
 (D, S, L ) Andel av alla 

singelolyckor 
Andel lindriga 
singelolyckor 

Antal singelolyckor; 
oskyddade trafikanter 

107* (-, 14, 93) 29 % 87 % 

Antal singelolyckor; 
skyddade trafikanter 

263  (2,15, 246) 71 % 94 % 

Totalt  370  (2, 29, 339) 100  % - 
* Endast motorcyklister 
 
De två singelolyckorna för skyddade trafikanter som hade dödlig utgång, se Tabell 2, skedde 
med personbil. De berodde på hastighetsöverskridande i en cirkulationsplats i Malmö med 
gräsbeklädd rondellyta samt en voltningsolycka i en cirkulationsplats i Sjöbo, som senare 
kommer att undersökas i rapportens fältstudier.  
 
4.2.2 Oskyddade trafikanter 
De oskyddade trafikanternas, mopedisterna samt motorcyklisternas, olyckor står för 29 % av 
det totala antalet singelolyckor med personskada i cirkulationsplatser, se Tabell 2.
  
För att kunna analysera allvarlighetsgraden av olyckorna och dess olycksorsak i 
cirkulationsplatser tolkas fritextsvaren i STRADA. Olycksorsakerna till dessa olyckor är 
noterade i Tabell 3, där en av de största anledningarna till singelolyckor för oskyddade 
trafikanter är att däcken släppt från vägen av olika anledningar (38 %) samt tätt följt av 
väjning för andra fordon (22 %). Andelen olyckor som skett där rondellytan nämns i 
fritextsvaren är 9 %, se Tabell 3.  



25 
 

 
Tabell 3. Olycksfall för oskyddade trafikanter med och utan personskada i cirkulationsplatser, Skåne, 2002-2011. 
Olycksfall Antal singelolyckor Andel (%) 
Däck har släppt - - 
        Allmänt 20 18 
        Grus 15 14 
        Olja 7 6    
Halka 4 4 
Kört in i föremål 6 5 
Kört i rondellyta 11 9 
Voltning 5 5 
Väjt undan fordon 24 22 
Övrigt* 19 18 
Totalt 111** 100 
*(Fritextsvar i STRADA med endast enkel förklaring ”Jag körde och välte” utan 
olycksorsak.) 
** Singelolyckor oskyddade trafikanter med och utan personskada. Går inte att skilja dem åt. 

 
4.2.3 Skyddade trafikanter 
Det är resande i personbil, lastbil och buss, som går under namnet skyddade trafikanter som 
står för 71 % av det totala antalet singelolyckor, enligt Tabell 2. Där 91 % av alla skyddade 
trafikants singelolyckor i cirkulationsplatser omfattar just personbilsolyckor enligt STRADA, 
det vill säga lastbil och buss är ovanligt förekommande.   
 
Ur Tabell 4 kan det utläsas att de vanligaste olycksfallen där rondellytan nämnts 
(28 %) samt att däcken släppt på grund av olika anledningar (25 %).  
 
Tabell 4. Olycksfall för skyddade trafikanter med och utan personskada i cirkulationsplatser, Skåne, 2002-2011. 
Olycksfall Antal olyckor Andel (%) 
Däck har släppt 81 25 
Halka 9 3 
Kört in i föremål 36 11 
Kört i rondellyta 89 28 
Voltning 31 10 
Väjt undan fordon 8 3 
Övrigt* 65 20 
Totalt  319** 100 
*(Fritextsvar i STRADA med endast enkel förklaring ”Jag körde av vägen” utan olycksorsak) 
** Singelolyckor oskyddade trafikanter med och utan personskada. Går inte att skilja dem åt. 
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4.2.4 Allvarlighetsgrad 
Allvarlighetsgraden bestäms enligt ISS, Injury Serverity Score, som sjukvården använder sig 
av för att bestämma sammanlagda skadegraden. Där 1-3 motsvarar lätt skadade, 4- 8 
motsvarar måttligt skadade samt 9 och högre motsvarar allvarligt skadade, se Tabell 5 
(Transportstyrelsen, 2012a). 
 
För att undersöka allvarlighetsgrad relaterade till rondellytans utsmyckning för både skyddade 
och oskyddade trafikanter delas dessa två trafikantgrupper, singelolyckor om skett i 
rondellytan, in i dess olika allvarlighetsgrader.    
 
Tabell 5. Allvarlighetsgrad av singelolyckor i rondellytor, oskyddade och skyddade trafikanter.  
1-3 = lätt skadade, 4- 8 =måttligt skadade, >9 =allvarligt skadade 
Intervall Allvarlighetsgrad Antal olyckor; 

Oskyddade 
Antal olyckor; 
Skyddade (%) 

0 - 0 / 0 % 10 / 11 % 
1-3 Lätt 7 / 63 % 56 / 63 % 
4-8 Måttlig 1 / 10 %  17 / 19 % 
>9 Allvarlig 3 /  27 % 6 /  7 % 
Totalt - 11 / 100 % 89 / 100 % 
 
Resultatet i antalet olyckor för de oskyddade trafikanterna kan ge slumpmässigt utfall och kan 
vara missvisande på grund av det låga antalet, se Tabell 5.  
 
Ett försök med att utöka området, för att få högre antal olyckor att analysera samt utökning av 
undersökningstiden, till närliggande länen Blekinge, Halland samt Kronobergslän resulterade 
endast i sammanlagt 23 % fler olyckor. Inga av dessa olyckor nämnde dock olyckor i 
rondellytor, därför valdes de att inte läggas till i analysen.  
 
Tabell 5 visar även att majoriteten av båda trafikantgruppernas olyckor inte har hög 
allvarlighetsgrad. I STRADA var dessa olyckor nämnda med ordet ”rondellyta” i fritextsvaren 
och hade rondellerna varit utsmyckade med något uppseendeväckande hårt objekt hade 
olyckan kanske blivit allvarligare och mer omfattande, speciellt för de oskyddade 
trafikanterna som är mer utsatta. 
 
De olyckor som skett på grund av voltningsolyckor och dålig friktion kunde ha blivit mycket 
värre om något oeftergivligt föremål hade funnits i rondellytan och om fordonet hade 
kolliderat med detta.  
 
I Tabell 5 kan det utläsas att antalet totala skador större hos de oskyddade trafikanterna (11) 
än skyddade trafikanterna (89). Ett chi2-test görs då i ett Excel-dokument för att kontrollera 
ifall skillnaden mellan det förväntade värdena (Tabell 7) och observerade värdena, se Tabell 
6, av de olika trafikantgruppernas olyckors allvarlighetsgrad är signifikanta eller beror på 
slumpmässiga variationer (Infovoice, 2003). Nollhypotesen är att det inte finns någon 
signifikant skillnad mellan de olika trafikantgruppernas olyckors allvarlighetsgrad och att 
variationerna är slumpmässiga och mothypotesen är att det finns signifikant statistisk skillnad 
mellan de olika trafikantgruppernas olyckors allvarlighetsgrad. 
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Resultatet av chi2-testet blev 0,095 vilket visar att det går att påvisa en statistisk skillnad på 
en 0,10 nivå (10 %) mellan de olika trafikantgruppernas olyckors allvarlighetsgrad som skett i 
rondellytorna och att nollhypotesen kan förkastas. 
 
Tabell 6. Observerade värde, chi2-test. 
Allvarlighetsgrad Oskyddade Skyddade Totalt 
Noll 0 10 10 
1-3 7 56 63 
4-8 1 17 18 
>9 3 6 9 
Totalt 11 89 100 
 
Tabell 7. Förväntade värde, chi2-test. 
Allvarlighetsgrad Oskyddade Skyddade 
Noll 1,10 8,90 
1-3 6,93 56,07 
4-8 1,98 16,02 
>9 0,99 8,01 
 
4.2.6 Rondellutsmyckning 
Nedan är det framtaget hur rondellytorna ser ut i de cirkulationsplatser där rondellytan nämnts 
i STRADAS fritextsvar. Det undersöks ifall det finns något samband mellan 
allvarlighetsgraden på olyckan jämfört med vad som placerats i rondellytan. 
 
Oskyddade trafikanter 
Av de olyckor som drabbat de oskyddade trafikanterna skedde en stor del av de olyckor med 
låg allvarlighetsgrad i rondellytor som består av gräs och buskar, se Tabell 8.  Olyckorna med 
hög allvarlighetsgrad går ej att se något samband kring. Totalt har flest olyckor, oberoende av 
allvarlighetsgrad, skett i rondellytor utsmyckade med gräs och buskar, se Tabell 8.  
 
Tabell 8. Oskyddade trafikanters skadeallvarlighet jämfört med utsmyckning av rondellytan.  
1-3 = lätt skadade, 4- 8 =måttligt skadade, >9 =allvarligt skadade 
 Rondellytan  
Allvarlighetsgrad Utsmyckning  Räcke runt 

rondellytan 
Gräs och 
buskar 

Totalt  

0 - - - - 
1-3 - 2 5  7 
4-8 1 - - 1 
9- 1 - 2  3 
Totalt 2 2 7 11 
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Skyddade trafikanter 
Stor del av de rondellytor där singelolyckor skett med skyddade trafikanter, är utsmyckade 
med endast gräs och buskar, är av lägre allvarlighetsgrad, se Tabell 9.  De rondellytor med 
utsmyckning, där olyckorna skett, är nästan alla olyckor av låg allvarlighetsgrad medan endast 
ett fåtal är av hög allvarlighetsgrad, se Tabell 9. Olyckorna med högst allvarlighetsgrad har 
skett i cirkulationsplatser med räcke runt rondellytan, se Tabell 9.  
 
Tabell 9. Skyddade trafikanters skadeallvarlighet jämfört med rondellytan.  
1-3 = lätt skadade, 4- 8 =måttligt skadade, >9 =allvarligt skadade 
 Rondellytan  
Allvarlig- 
hetsgrad 

Utsmyckning  Räcke runt rondellytan Gräs och buskar Totalt 

0 2 0 8 10 
1-3 19 2 27 48 
4-8 1 0 13 14 
9- 1 3 2 6 
Totalt 23 5 50 78* 
*Av de 89 olyckor som skett i rondellytan är 11 olyckor utan definierad olycksposition, därför 
är antalet olyckor i Tabell 9 endast 78 olyckor. 
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4.2.7 Cirkulationsplatsernas utsmyckning 
Med hjälp av sökmotor på internet kring cirkulationsplatserna, där olyckor skett i rondellytan, 
visar att rondellytor från olycksstatistiken i STRADA hittas i Helsingborg- Malmörondellen, 
Klippan, Åhus, Lund samt Landskrona. Cirkulationsplatserna är 10 till antalet och oftast 
belägna på statliga vägar i tättbebyggt område,  
Tabell 10.  
 
Avgränsningarna som resulterade i tio cirkulationsplatser och 25 olyckor, se Tabell 10, 
kommer från att då ordet rondellyta identifierades ur fritextsvaren i STRADA. Där uttaget 
baserades på singelolyckor i cirkulationsplatser i Skåne för oskyddade och skyddade 
trafikanter.  
 
De olyckor där oskyddade trafikanter varit inblandade i har skett i Malmörondellen och 
Kristianstad i tättbebyggt område. Olyckorna för denna trafikantgrupp går ej att placera till en 
viss väghållare, se Tabell 10. 
 
De skyddade trafikanterna har varit inblandade i olyckorna som har skett i Klippan, Lund, 
Sjöbo, Lund, Helsingborg, Klippan och Landskrona där de flesta olyckor sker på statliga 
vägar och ej tätbebyggda område, se  
Tabell 10. 
 
Allvarlighetsgraden på olyckorna i de olika rondellytorna kan ses i Tabell 10 nedan och är 
överlag inte hög i dessa olyckor. De olyckor som har hög allvarlighetsgrad är de där fordonet 
har hamnat upp och ner i rondellytan. 
 
Tabell 10.  Utsmyckningar i olycksdrabbade cirkulationsplatser för olyckor som skett uppe i rondellytan. Skåne, 
2002-2011. 
 

 
Kommun 

 
 
Utsmyckning 

 
 
Allvarlighetsgrad 
(Max ISS)** 

Antal 
olyckor; 
Skyddade  
/Oskyddade 
trafikanter 

 
 
Bebyggelse 

 
 
Väghållare 

Helsingborg, 
Elineberg 

Mast 1/- 1/ - Tätbebyggt Kommunal 

Helsingborg, 
Malmörondellen 

Trippelrotation 
av Oscar 
Reuterswärd* 

1/1 8/ 1 Tätbebyggt Statlig 

Klippan Metall bollar på 
kullar 

1/- 4/ - Ej tätbebyggt Statlig 

Kristianstad Vattendamm 2/0 1/ 1 Tätbebyggt Okänd 
Landskrona Tulpan/Korn 1/- 2/ - Tätbebyggt Kommunal  
Landskrona Havsbris 1/- 1/ - Ej tätbebyggt Kommunal 
Sjöbo Genomfart 8/- 1/ - Ej tätbebyggt Okänd 
Lund Tre kullar 0,5/- 2/ - Tätbebyggt Statlig 
Åhus Båt 6/- 2/ - Tätbebyggt Statligt 
Åstorp Björn 1/- 1/ - Tätbebyggt Statlig 
Summa   23/ 2   
* Källa: Helsingborgs Dagblad, 2010 
** Medelvärde av Max ISS, där det skett mer än en olycka. 
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5. Fältstudier 
Fältstudien görs för att få en uppfattning kring de identifierade olycksdrabbade 
cirkulationsplatserna. Olycksanalysen pekade på tio cirkulationsplatser som är belägna de åtta 
samhällena Lund, Landskrona (2), Helsingborg (2), Klippan, Åstorp, Kristianstad, Åhus samt 
Sjöbo. Städerna kan ses i kartan över Skåne, se Figur 10. De undersöks nedan kring 
trafiksäkerhet, gestaltning och drift och underhåll resultat presenteras i bilaga 1-3. 
 

 
Figur 10. Här visas de åtta samhällena med cirkulationsplatser i. Källa: www.hitta.se (2013) 

5.1 Kommuners arbete 
Hur kommunerna arbetar med rapportens undersökningsområde har studerats via deras 
kommunala hemsidor. Enklast var det att finna information kring hur Landskrona Stad arbetar 
med gestaltning av rondellytor vilket kan tyda på att de satsar mer än andra kommuner som 
även syns i deras utsmyckningar.  
 
5.1.1 Landskrona  
Landskrona Stad är en kommun som satsar mycket på blomstrande rondellytor. För att ge sina 
besökare och invånare en behaglig upplevelse vid infarterna jobbar parkpersonalen mycket 
med drift och underhåll av dessa skapelser (Landskrona Stad, 2013a).  
 
5.1.2 Åstorp  
Åstorp Kommun har tagit fram en grönstrukturplan för att kunna förbättra folkhälsan, ge 
staden en identitet samt ge staden en bättre hälsa och klimat. De nämner i grönstrukturplan att 
en vacker utsmyckad rondell samt parker och träddungar kan ge stor betydelse till ett specifikt 
områdes identitet genom sitt bidrag till specifika områdets användning (Åstorp, 2010). 
 
5.1.3 Helsingborg  
Ingen relevant information har hittats kring deras arbete i detta område.  
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5.1.4 Lund  
Lunds kommun beskriver Trollebergsrondellen som de skall utsmycka med en rubrik Lätt att 
sköta. I rondellytan skall de plantera blommor som trivs på Lunds kalkstäpp. Detta kommer  
att minimera underhållet och cirkulationsplatsen kommer ändå att blomstra (Lund Kommun, 
2011).  
 
5.1.5 Sjöbo  
Sjöbo Kommun arbetar mycket med drift och underhåll av sina park- och grönytor men 
nämner inte specifik något kring rondellytor (Sjöbo Kommun, 2011).   

5.1.6 Kristianstad  
Kristianstad Kommuns Strategi för en grön och blå stad arbetar för hur de skall satsa på 
tydligheter i grönstrukturen samt marknadsföring och upplevelser i kommunen. Det som tas 
upp är främst deras sju strategier där en av strategierna är att öka utsmyckningen av staden 
med blommor och överraskningar. De menar att blommor i det offentliga rummet bidrar till 
människors glädje (Kristianstad Kommun, 2012). 

5.1.7 Klippan  
Klippans Kommun skriver tydligt att de prioriterar vissa grönområden i sin kommun eftersom 
de inte hinner sköta alla grönytor så att de uppfattas som välskötta. Därför satsar de mer på 
drift och underhåll i centrala platser i kommunen. Arbete med speciell utsmyckning av 
rondellytor framgår ej (Klippans Kommun, 2012c). 

5.2 Egenskaper som undersöktes  
Gestaltning 
Vad för specifik utsmyckning samt vilken storlek rondellytorna har undersöks eftersom 
Vägars och gators utformning har som krav att inga oeftergivliga föremål får placeras i 
rondellytan ifall inte väghållaren godkänner det och att hastigheten är sänkt till 30 km/h. I så 
fall placeras det inom ett markerat område, se Figur 9 (VGU, 2012a).   
 
Materialvalet och komplexiteten är viktigt att studera då en mängd olika materialval kan ge 
kontraster som påverkar trafikantens upplevelse och ger ett splittrat intryck som minskar 
tydligheten av cirkulationsplatsen. En mindre tydlighet av cirkulationsplatsen kan leda till 
minskad trafiksäkerhet(Vägverket, 2000).  
 
Något som kan vara viktigt i gestaltningsarbetet av rondellytan är dess platsanknytning. Detta 
är viktigt ifall omgivningen glöms bort och dess del i gatunätet och cirkulationsplatsen kan bli 
ensam. Därför är det viktigt att den samspelar med landskapet och bebyggelsen så att den syns 
på ett sätt som framhäver cirkulationsplatsen på rätt sätt (SKL, 2008). 
 
Något som även är viktigt att undersöka är cirkulationsplatsens plats i staden. Förr låg de i 
ytterkanterna av städerna och knöt samman vägnätet (Cedersund, 1983) samtidigt som det var 
en inbjudande entré till staden som en naturlig plats att marknadsföra sig. Idag byggs det 
cirkulationsplatser både i städer och utanför städerna.  
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Trafiksäkerhet 
Hastighetsbegränsningarna på vägarna och gatorna noterades då studier visar att en 
nedsättning till 50 km/h i cirkulationsplatser bidrar till ytterligare minskad hastighet vilket 
bidrar till ökad trafiksäkerhet (VTI, 2002).  
 
Ifall rondellytan har en överkörbar yta undersöktes i syfte av att det kan sänka hastigheten för 
personbilar samt ge utrymme för tunga fordon att färdas denna väg (VTI, 2002). 
 
Angående rondellradien visar en inventering av cirkulationsplatser att hastigheten blir lägst 
om rondellradierna är mellan 10-20 meter. Är rondellradierna mindre än 10 meter eller större 
än 20 meter så blir hastigheterna högre (VTI, 2002). 
 
Enligt Vägars och gators utformning skall en cirkulationsplats alltid förses med belysning 
(VGU, 2012a). Det är en viktig aspekt att kunna uppfatta cirkulationsplatsen i både ljus och 
mörker. Belysningen gör det även lättare att uppfatta cirkulationsplatsen för alla slags 
trafikanter samt medverkar till trygghetskänsla (SKL, 2008). Belysningen som undersöktes 
var belysning på vägen in mot och ut ur cirkulationsplatsen samt ifall föremålen i rondellytan 
var belysta. 
 
Även sikten genom rondellytan undersöktes då maximala hinderhöjden samt ögonhöjden är 
0,6 meter samt 1,1 meter (VGU, 2012a). Inga mått på föremålen i rondellytan togs utan sikten 
uppskattades ur en bilists synvinkel. Även ifall sikt till vänstra tillfarten är undersöktes då 
Vägars och gators utformning ställer krav på detta (VGU, 2012a). 
 
Huruvida det finns vänsteravböjningar, se Figur 11, in mot cirkulationsplatserna, som enlig en 
studie är hastighetssänkande(VTI, 2002), undersöktes också. Vänsteravböjningar ger större 
nytta på landsbygden än i tätort, där gång och cykelöverfarter kan medföra kollisioner 
(Vägverket, 2000). 

 
Figur 11. Avböjning av tillfart. Källa: VGU (1994) 
 
Drift och underhåll 
Angående drift och underhåll valdes det att endast notera hur enkla rondellytan är att sköta för 
en kommun eller trafikverket, beroende på vem som är väghållare. Gräs, kräver exempelvis 
mer underhåll än stenanläggningar. 
 
Dokumentation 
För bild dokumentation av fältstudierna se bilaga 8. 
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5.3 Resultat och analys 
I bilaga 1-3 redovisas de olika kriterierna inom områdena trafiksäkerhet, gestaltning samt drift 
och underhåll där de är noterade i både text och skala 1-5 med symbolen ”+”. Skalan används 
för att underlätta bedömningen av dessa mjuka parametrar, 1=lätt/liten samt 5=avancerad/stor. 
 
5.4.1 Gestaltning 
Resultaten för detta område kan ses i bilaga 1. 
 
Nästan alla cirkulationsplatser ligger i ytterkanten av städerna i flackt område i anslutning till 
större vägar samt motorvägar in till staden. Bebyggelsen kring cirkulationsplatserna är 
varierande med bostäder, handel och industrier. 
 
Cirkulationsplatsernas utsmyckningar varierar från olika konstverk i olika storlekar till 
markmodelleringar. Materialvalet på utsmyckningarna är oftast i någon slags metall ifall det 
är ett konstverk som är placerad på en gräsyta eller en stenanläggning.   
 
Som trafikant upplevs dessa konstverk i rondellytorna som enkla och inte alltför komplexa. 
Upplevelsen av konstverken är delad då en del upplev som fina och enkla medan en del 
upplevs som ensamma och ensliga. Det är till exempel stor skillnad i upplevelsen mellan 
Tulpanen i Landskrona, se  
Figur 30. Markmodelleringar, Lund (2009), och Trippelrotationen i Helsingborg, se Figur 33 i 
bilaga 8.  
 
5.4.2 Trafiksäkerhet 
Resultaten för detta område kan ses i bilaga 2. 
 
Överkörbaryta, radie och hastighet 
Större delen av de inventerade cirkulationsplatserna har inte en överkörbaryta, se exempelvis  
Figur 30. Markmodelleringar, Lund (2009). Större delen av cirkulationsplatserna har även 
hastigheten 50 km/h in i cirkulationsplatsen. De få cirkulationsplatser som har högre hastighet 
än 50 km/h är delvis av större radie. Enligt Vägar och gators utformning (VGU, 2012a) kan 
oeftergivliga föremål godkännas i vägmiljö då hastigheten är 30 km/h. Fältstudierna visar på 
att flest cirkulationsplatser har hastighetsgränsen 50 km/h och innehar ändå oeftergivliga 
föremål. Detta kan vara fallet att väghållaren har godkänt detta och att ett undantag gjorts. 
 
Storleken av cirkulationsplatserna är jämt fördelat med radie på cirka 30 meter eller cirka 70 
meter. Det går inte att se någon koppling till utsmyckningen beroende på storleken på radien. 
 
Belysning 
Alla cirkulationsplatser var utformade med belysning in till cirkulationsplatsen som även 
Vägar och gators utformning ställer krav på (VGU, 2012a). Angående belysning på 
utsmyckningen varierar inventeringens resultat där belysningen inte alltid kunde upptäckas 
och noteras då inventeringen skedde under dagsljuset. De cirkulationsplatser med konstverk 
som utsmyckningar har belysning på sina konstverk.  
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Sikt och vänsteravböjningar  
Alla tio cirkulationsplatser är projekterade så att sikten till tillfarten åt trafikantens vänster är 
synlig. Sikten genom rondellytan är inte alltid tydlig då många markmodelleringar delvis 
skymmer sikten från vissa tillfarter. De rondellytor som har konstverk som utsmyckningar 
skymmer oftast inte den fria sikten genom rondellytan.  
 
Vänsteravböjningarna var svåra att notera men med hjälp av sökmotorer på nätet noterades att 
de flesta hade vänsteravböjningar in till cirkulationsplatsen. I de cirkulationsplatser där det 
kunde noteras att de inte hade vänsteravböjningar är hastigheten 50 km/h och vänster 
avböjningar är inte behövda för att sänka hastigheten då eftersom hastigheten redan är låg. 
 
5.4.3 Drift och underhåll  
Resultaten för detta område kan ses i bilaga 3. 
 
Hur enkelheten är för att sköta underhållet och driften av de inventerade cirkulationsplatserna 
varierar beroende på vad för material som rondellytan består av eller vad som finns kring 
utsmyckningen. Betygsskalan för enkelheten att sköta rondellytan går från 1-5 där sten-
anläggningar anses kräva minst underhåll, följt av gräs som behövs klippas och sedan 
markmodelleringar. Det som krävs mest underhåll är vattenkonstallationer.  
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6. Kvalitativa intervjuer 
De fem kommunerna som ställde upp för telefonintervjuer var Norrköping, Växjö, 
Landskrona, Falköpings samt Lomma kommun. Telefonintervjuer med tjänstemän på 
Trafikverket gjordes med chefsarkitekten Johnny Hedman, landskapsarkitekten Helena 
Niords son samt Lars Frid som arbetar med design. 
 
Informationen kring dessa intervjuer kommer sedan ligga till grund för enkätstudien. 
I resultat och analys kapitlet för de kvalitativa intervjuerna kommer de specifika kommunerna 
ej benämnas vid namn utan endast samlas in som allmän fakta. 

6.1 Resultat och analys 
 
6.2.1 Intervjuer av kommunala tjänstemän 
Här nedan presenteras vad som kom fram i intervjuerna med de kommunala tjänstemännen. 
 
Arbetsprocessen 
Angående arbetsprocessen för cirkulationsplatser så framgår det att olika kommuner arbetar 
på olika sätt med projektering av cirkulationsplatser. De använder sig både av konsulter, 
internprojektering samt egna anläggningsfirmor. En del använder sig av en blandning av 
konsulter och internprojektering där både kommun anställda och projektörer är delaktiga. 
Anledningen till de olika projekteringsalternativen framgick inte av telefonintervjuerna.
  
Resultaten visade att en av kommunerna som är välkänd för utsmyckningar, gör många 
internprojekteringar och anser sig ha stor kunskap kring projektering. Anledningen till detta är 
att många av deras medarbetare på kommunen besitter stor kunskap för att de tidigare har 
jobbat i konsult och – entreprenadbranschen. Att ha kunskap från konsult och – 
entreprenadbranschen är en stor fördel och tillgång för kommunen där de kan spara mycket 
pengar utan att behöva anlita konsulter.  
 
När en kommun arbetar tillsammans med ett externt konsultföretag är samarbetet mycket 
viktigt under hela projektets gång. De intervjuade tjänstemännen på kommunerna har inte 
upplevt några större problem att hålla bra kommunikation. Oftast är det en tjänsteman från 
konsultföretaget som tar rollen som projektledare för att sedan vara kommunikationskanalen 
mellan konsultföretaget till kommunen.  
 
Endast en av de telefonintervjuade kommunerna nämnde att de använder en projektmodell i 
alla projekt de gör tillsammans med konsulter. Anledningen är att underlätta samarbetet och 
förenkla kommunikationen mellan konsulterna och de kommunanställda för att båda parter 
skall veta vad som skall ske i vilket skede och vilka olika befattningar som behövs i projektet. 
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I arbetsprocessen för rondellutsmyckningen är oftast gatuförvaltning, kultur och fritid samt 
stadsbyggnadsförvaltningen med och bestämmer utsmyckningen. Där de som arbetar med 
gestaltning, exempelvis stadsträdgårdsmästare/-landskapsarkitekter, som ger idéerna till 
utsmyckning. En av kommunerna har ett eget gestaltningsråd som innefattar ovan nämnda 
förvaltningar.   
 
När i processen rondellutsmyckning bestäms skiljer sig åt i de olika kommunerna. Det går ej 
att se något samband varför de skiljer sig åt av telefonintervjuerna. Det bestäms både i 
planeringsskedet, innan cirkulationsplatsen byggs, samt sist i processen. Det händer även att 
de inser, när en cirkulationsplats är projekterad, att rondellutsmyckning saknas och måste 
tilläggas. I dessa omständigheter tas det hänsyn till den yta som finns till förfogandet och 
löser det på plats. 
 
Eftersom det är politikerna som håller i den kommunala budgeten måste pengar för 
byggnationer sökas hos de och därmed blir politikerna inblandade i hela processen vilket kan 
leda till långdragna processer och svårt att ta beslut.  En kommun nämnde att deras projekt 
styrs av en budget och där en viss procent av budgeten är avsatt till konst för att göra 
omgivningen eller platsen vacker.   
 
Ramavtal är något många kommuner använder sig av för att arbetsprocessen skall gå fortare 
och smidigare samt att minska pappersarbetet.  Exempelvis i en av de mindre kommunerna 
sker det just nu stor exploatering där deras främsta ramavtals-projektör är väldigt upptagen i 
deras projekt där de nu måste använda sig av andra projektörer.  
 
Gestaltning 
Arbetet med rondellutsmyckningen och dess placering i rondellytorna är olika hos de 
intervjuade kommunerna. Deras tankar kring vilka rondellytor som skall prioriteras för 
gestaltning och utsmyckning varierar, i staden och/-eller i ytterkanten.  
 
De kommuner som prioriterar iögonfallande utsmyckning i de centralaste rondellytorna i 
staden gör detta för att i centrala delar vistas det mycket mer folk som kan njuta av de vackra 
ytorna.  
 
En anledning för att placera iögonfallande rondellutsmyckning i ytterkanten av kommunen är 
att de oftast vill visa sin entré till staden med att placera något fin och välkomnande i 
rondellytan. Samtidigt kan konstverk placerade i ytterkanten av kommunen leda till att 
vanebilister, exempelvis pendlare, inte uppskattar och uppmärksammar fina utsmyckningar 
utan de passerar utan eftertanke.   
 
En anledning till att ytterkanterna av städerna blir enkelt utsmyckade är det kan vara statliga 
vägar som är entréerna till städerna. Anledningen till att de blir enkelt utsmyckade är för att 
Trafikverket inte har personal till drift och underhåll av rondellytorna. Men det kan även vara 
på det viset att kommunen har avtal med Trafikverket och att de sköter om driften och 
underhållet vilket kan leda till mer iögonfallande utsmyckning.  
 
Det finns även de kommuner som arbetar för att utsmycka alla cirkulationsplatser i 
kommunen och ser ingen skillnad på de i staden eller i ytterkanten.  
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Intervjuerna tog även upp frågan hur kommunerna jobbar med tema kopplat till 
cirkulationsplatsens placering. En del kommuner som ligger vid havet vill koppla alla sina 
rondellutsmyckningar till havet med olika konstverk och andra har exempelvis gamla anor 
från förr i tiden och arbetar mycket med stenmaterial.  Det finns även kommuner som inte 
arbetar med något kommunalt tema utan de jobbar med den specifika cirkulationsplatsens 
omgivning.  Då försöker de lokalisera platser och aktiviteter som finns i närheten som kan 
återspeglas i rondellytan. 
 
När det är konstverk som skall placeras i rondellytorna finns oftast ett nära samarbete med 
kultur och fritids förvaltning som kan ge större budget samt bättre gestaltning. Detta är för att 
oftast är det kultur och fritidsförvaltningen som kontaktar konstnärerna för utformning av ett 
konstverk. Sedan går de till motsvarande trafikavdelning för att få godkännande av 
konstverket. Sedan får politikerna vara med i beslutsfattningen eftersom de har beslutet kring 
slutgiltiga budgeten. En kommun nämnde att de hade en speciell förvaltning för offentlig 
konst som de kontakta i dessa ärenden. 
 
En av kommunerna tycker det är för stor procedur med att placera konstverk i rondellytorna 
för att då skall konstnärer och tävlingar involveras. Ett undantag med denna kommun är att de 
har två rondellytor där elever på skolor i kommunen har engagerats och fått rita konstverk 
som sedan har byggts. De tycker det är bra att engagera eleverna för då blir föräldrarna 
indirekt involverade i hur kommunen planeras. 
 
En stor del av kommunerna satsar på gröna planteringar trots att det är kostsamt ur drift och 
underhålls aspekterna. Det händer ändå att de som projekterar cirkulationsplatsen endast 
tänker på dess funktion och inte tänker på gestaltningen.  
 
Vissa kommuner vill satsa lite mer på utsmyckningen av rondellytor men att de känner att de 
fina utsmyckningarna försvinner på grund av att trafiksäkerheten går först. Det framgick även 
av några kommuner att när fokus ligger på funktionen av cirkulationsplatsen är inte lika med 
att rondellytan blir attraktiv, det finns kompromisser. 
 
Det kan uppstå problematik kring dessa projekt då arbetet på kommunerna innefattar ett nära 
arbete med tjänstemän och politiker. Det kan uppkomma diskussioner då politikerna beställer 
cirkulationsplatsen och när tjänstemännen projektera och gestalta den. Det blir inte alltid som 
politikerna tänker sig eftersom att politikerna oftast har en känsla medan tjänstemännen 
arbetar med det som de är bäst på samt har en känsla för funktionen.  
 
Enligt en av kommunerna beror det på hur stort område som cirkulationsplatsen kommer ta 
anspråk på och hur gaturummet ser ut ifall det görs en detaljplan. Ingen av kommunerna tog 
upp att de arbetar med gestaltningsprogram dock nämnde att de borde arbeta med 
gestaltningsprogram för att göra det enklare att veta vad som gäller för just deras specifika 
kommun. 
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Trafiksäkerhet 
Under intervjun framgick det att kommunerna har olika tankar kring sikt genom rondellytan.  
En del kommuner förespråkar att det skall gå att se genom rondellytan där trafikanten vet om 
vart denne är på väg, enkelt kan överblicka cirkulationsplatsen samt känner sig säker. En del 
kommuner tänker att om trafikanten ser genom cirkulationsplatsen inbjuder detta till högre 
hastighet. Är det bara grönt och gräs händer det att trafikanterna flyger över rondellytan vid 
för hög hastighet.  
 
De intervjuade tjänstemännen förespråkar att det ej skall gå att se genom rondellytan till andra 
sidan och endast se tillfarten till vänster. Detta leder till att trafikanten sänker hastigheten på 
väg in i cirkulationsplatsen och olycksrisken minskar.  
 
Stor del av de intervjuade tjänstemännen nämnde att de arbetade med Vägars och gators 
utformning angående rondellutsmyckning.  De var medvetna om att ingenting får placeras i 
bilens färdriktning i rondellytan, så att en krock med oeftergivliga föremål skall kunna 
undvikas ifall det inträffar. 
 
De intervjuade tjänstemännen är överens om att belysta konstverk i rondellytan höjer 
trafiksäkerheten betydligt då trafikanterna är uppmärksamma vad som finns i vägmiljön och 
på övrig trafik i rörelse. 
 
Olyckor och ändringar 
Det var inte många kommuner som nämnde att olyckor var anledningen till att då fått ändra 
utsmyckningar. 
 
Anledningen till att en av kommunerna fått ändra rondellutsmyckningen är enligt dem att 
invånarna har upplevt känslan av att utsmyckningen ser aggressiv ut. När trafikanterna 
passerar har de upplevt fara för utsmyckningen och på det viset kontaktat kommunen som 
behöver ta ställning till eventuell borttagning av föremålen. Politikerna i kommunen tar stor 
vikt vid invånarnas åsikter samt hör vad Trafikverket ger för råd och tips och tar beslut från 
det. 
 
Enklare ändringar av rondellytorna, som sker oftare, är att det fått ändra planteringarna för att 
det inte passade platsen eller årstiden.  
 
Däremot har det i en av kommunerna skett en singelolycka med en oskyddad trafikant med 
dödlig utgång. Olycksorsaken var kollision med rondellutsmyckningen samt påverkning av 
droger och alkohol. Vad som var största orsaken till att olyckan hade detta utfall kan inte 
sägas, men inget utesluter det andra. 
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Drift och underhåll 
Kommunerna vill ha rondellytor som är enkla ur drift och underhålls aspekterna samtidigt 
som de skall vara trevliga och hållbara. Många kommuner satsar mycket på gröna 
planteringar där sedummattor är ett återkommande växtlighetsval då sedum mattor inte kräver 
mycket skötsel. Vid gröna planteringar är det viktigt att tänka på att Sverige har varierande 
årstider där olika växter klarar sig olika bra.  
 
Kommunerna anser att det är en balans mellan snyggt, smidigt och enkel rondellyta som 
eftersträvas. Även kostnaden för rondellutsmyckningarna skall vägas in då det blir en helt 
annan kostnad exempelvis när gräsklippningen kan skötas inom kommunen utan att anställa 
någon annan. Enligt en av kommunerna hade de enklare att få investeringspengar för ett 
konstverk än årliga drift och underhålls pengar av deras politiker.  
 
Marknadsföring 
Samtalet med tjänstemännen på kommunen angående rondellytan som marknadsföring av 
kommunen visar att oftast talar inte kommunerna om marknadsföring utan de vill endast ha en 
tilltalande yta.  
 
6.2.2 Intervjuer med Trafikverkets tjänstemän 

Arbetsprocess 
Trafikverket arbetar mycket med olika avtal med kommunerna kring utsmyckningar eftersom 
de kräver mycket drift och underhåll, som inte Trafikverket har resurser till. 
 
Gestaltning 
Trafikverket arbetar inte mycket med rondellutsmyckningar utan jobbar mer med 
markmodelleringar. Händer det att några cirkulationsplatser ligger nära varandra försöker de 
arbeta fram en känsla att de hör ihop. En anledning till att de inte arbetar så mycket med 
rondellutsmyckningar är att de inte har möjligheter och arbetskrafterna att sköta framtida drift 
och underhålls behoven.  
 
Inom området för utsmyckningar av rondellytor händer det mycket på lokalnivå hos 
kommunerna som Trafikverket inte har någon inverkan på då de flesta vägarna i kommunen 
är kommunala vägar. De känner att kommunerna bara gör saker utan att rådfråga kring deras 
projekt. Det känns som det ligger utanför deras händer och kan ingenting göra. 
 
Idag har Trafikverket ingen policy som säger hur de hanterar utsmyckning i befintliga miljöer. 
Gamla Vägverket hade en ”policy för vägarkitektur” som behandlar utsmyckningar och konst 
i miljöer. Den berättar endast hur konst skall integreras i nya anläggningar men tar inte upp 
hur Trafikverket behandlar frågan i befintlig miljö.  Idag görs en ny studie åt Trafikverket av 
en extern konsult, vid namn Bob Hjort, som undersöker hur konst fungerar i vägmiljöer och 
offentliga miljöer fungerar idag som kan vara till stor hjälp i framtiden vid gestaltningsfrågor.  

När väl utsmyckning till statlig väg i kommunen skall väljas är det i nästan varje fall 
kommunerna som kommer med ett förslag till utsmyckning. Detta följs sedan av yttrande från 
Trafikverket kring trafiksäkerheten och gestaltningsaspekterna innan beslut tas.   
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Trafiksäkerhet 
Trafikverkets tjänstemän vill främst förmedla att utformningen av en cirkulationsplats görs i 
första hand för trafiksäkerhetsskäl, bättre trafikflöde och framkomlighet, inte endast för att 
göra en vacker yta. Sekundära effekten är att rondellytan får en fin gestaltning. 
 
Angående sikten genom rondellytan finns det en studie från Danmark som visar att fri sikt 
genom rondellytan bör undvikas av trafiksäkerhetsskäl. Det skall finnas hinder som döljer 
sikten.  Finns inte dessa hinder inbjuder det till högre hastigheter genom cirkulationsplatsen 
(Bruun Madsen, 2012).  
 
Trafikverkets tjänstemän kommenterade även minimihöjderna som Vägars och gators 
utformningar nu har definierat som krav för cirkulationsplatserna och dess rondellytor, 
hinderhöjden på 0,6 meter och ögonhöjden på 1,1 meter. Dessa nivåer är satta för att det skall 
gå att kunna upptäcka ett hinder på en höjd av 0,6 meter från en höjd på 1,1 meter, som är satt 
efter ögonhöjden från en bil. Både ett litet barn och en person på cykel ser hinder från högre 
höjd och även lastbilens förare sitter högre upp. Alltså är en bilförare den person som har 
svårast att upptäcka föremål i väg miljön därav hinderhöjden på 0,6 meter.  
 
Ytterligare en anledning till att det är viktigt att ha dessa höjder definierade i Vägars och 
gators utformning är att det kan motverka att utsmyckning i vägmiljöer ej upptäcks av 
trafikanterna. När en trafikant missa hinder och utsmyckningar i vägmiljöer kan det leda till 
olyckan får hög allvarlighetsgrad. 

Vid kommentarer på hur en specifik olycka har haft dödlig utgång till anledning av 
rondellutsmyckning menar Trafikverket att de arbetar för hela trafiksäkerheten inte med en 
enda olycka som olyckligtvis drabbade en oskyddad trafikant som i detta fall även var 
drogpåverkad. 

En viktig aspekt att tänka på ifall iögonfallande utsmyckning skulle placeras i rondellytan är 
att det inte tar trafikantens blick från vägen och att det placeras efter kraven i dokumentet 
Vägars och gators utformning.  
 
Olyckor och ändringar 
Det finns många människor som ringer till Trafikverket och tycker till om 
cirkulationsplatserna i deras kommun, både positivt och negativ. Det kommer ofta önskemål 
om hur cirkulationsplatserna i deras närhet kan utsmyckas. Trafikverket kan oftast inte göra 
något utan måste ha samråd med kommunen först. Eftersom det är kommunen som i 
framtiden kommer att ha ansvaret för driften och underhållet av rondellytan då Trafikverket 
inte har de resurserna. 

Trafikverket anser inte att det är hög prioriterat att kommunerna får en policy för hur de skall 
arbeta med rondellutsmyckning utan de anser att kommunerna oftast vet hur arbetsprocessen 
går till. Är det någon olycka händer brukar det oftast bero på en olycklig händelse som är svår 
att gradera sig mot. Det kan även bero på att de missat något i Vägars och gators utformning.   
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Drift och underhåll 
En av anledningarna till att Trafikverket mestadels gör markmodelleringar i deras rondellytor 
beror på att de inte har resurser som det krävs för att sköta underhållet av en rondellyta. 
Exempelvis skulle en plantering eller vattenfontän kräva alldeles för mycket resurser, tid och 
pengar. Det är därför en av anledningarna till att de kommunala vägarna har vackrare och mer 
påkostade utsmyckning än statliga. 

Enligt Trafikverket så handlar utsmyckningsfrågan mycket om det är statlig eller kommunal 
väg där gällande cirkulationsplats ligger. Det finns undantag där kommunerna skriver avtal 
med staten för cirkulationsplatser på statlig väg som går genom deras stad för att de skall 
investera i projekteringen av cirkulationsplatsen och att kommunen sedan skall sköta driften 
och underhållet. 

Marknadsföring 
Något som Trafikverket arbetar emot är specifika företags viljor att synas i kommunernas 
rondellytor. De anser att det blir en direkt koppling till företaget och gratis marknadsföring. 
Trafikverket jobbar mycket med detta för att de anser att små kommuner präglas mycket av 
lokala företag och kan ha svårt att stå emot företagen när det gäller kommunala vägar. 
Trafikverket som är en större organisation har enklare att säga nej åt lokala företag och vill 
därför hjälpa de små kommunerna. 
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7. Enkätstudie 
Studiens 46 frågor, se bilaga 7, är baserade på svaren från de kvalitativa intervjuerna med 
olika representanter från Trafikverket. Yrkestitlarna har varierat mellan trafikplanerare och 
landskapsarkitekter för att dessa anses ha kunskap inom rapportens undersökningsområde. 

Enkäten är uppbyggd av olika sorters frågor med tillhörande kommentarsfält. Ett fåtal frågor 
var utformade med endast ett fritextfält för att få fram tjänstemännens åsikter. 
 
Alla kommuner svarade inte på alla frågor då det finns en del underfrågor angående 
användning av konsultföretag, tema på utsmyckningar, olyckor samt omskrivningar i media.  
 
För att få en bakgrund till vilka kommuner som svarat på enkäten ställdes frågor kring 
invånarantal samt ifall de överhuvudtaget hade en cirkulationsplats. De som svarade att de 
inte hade en cirkulationsplats i början på enkäten skickades till slutet av enkäten där de 
besvarade allmänna frågor, angående deras arbetsuppgifter och för att kommenterade 
enkätens undersökningsområde. Kortast enkät får således de kommuner som inte har några 
cirkulationsplatser i sin kommun men ändå valt att delta i enkätstudien för att stödja 
svarstatistiken. 

7.1  Resultat och analys 
 
7.1.1 Svarsstatistik 
Alla 290 kommuner i Sverige från Skåne i söder till Kiruna i norr blev förfrågade via mejl om 
de ville delta i en enkätstudie angående utsmyckningsprocessen i rondellytorna i deras 
kommun med avseende på trafiksäkerhet och marknadsföring, se bilaga 5.  
 
Av dessa utskick gavs respons av 60 % av alla Sveriges kommuner (173 stycken). Av dessa 
kommuners respons så var det endast 149 stycken som meddelade att de kunde delta och 
enkäten kunde skickas till dem. De som meddelade att de inte kunde delta (24 kommuner) 
angav att det var på grund av tidsbegränsningar, andra prioriteringar eller att kunskap 
saknades. Således skickades ytterligare ett mejl tillsammans med en enkät, se bilaga 5, till 51 
% av Sveriges kommuner.  
 
Svarsperioden varade i två veckor och påminnelsemejl skickades ut efter en vecka till de som 
inte besvarat enkäten. Efter två veckor landade svarsfrekvensen på 73 % (108 kommuner). 
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 7.1.2 Bakgrund 
Större delen (79 %) av de svarande kommunerna är mindre än 50 000 till invånarantalet och 
endast ett fåtal (6 %) kommuner är större än 100 000 invånare, Figur 12. Tabell 11 visar dock 
på att en större andel av de större kommunerna har tagit sig tid att svara på enkäten. 
 

 
Figur 12. Hur många invånare bor i Er kommun? 
 
Tabell 11. Invånarantal. 
Antal invånare Fördelning av Sveriges kommuner Kommuner som besvarade enkäten 
50 000 84 % 79 % 
50 000-100 000 11 % 16 % 
>100 000 5 % 6 % 
* Källa: Nationalencyklopedin (2013) 
 
93 % av de svarande hade cirkulationsplatser i sin kommun vilket ledde till att under 
resterande enkät följdes av 100 kommuner och att 7 % skickades direkt till slutet av enkäten. 
Dessa kommuner med cirkulationsplatser har de flesta mer än hälften av sina 
cirkulationsplatser på det kommunala vägnätet.  
 
Den höga procentandelen för innehav av cirkulationsplatser i kommunen visar att de flesta 
tjänstemän som blivit kontaktade med första mejlutskicket, se bilaga, om att besvara enkäten 
har velat bidra med kunskap för att de har en cirkulationsplats. De 7 % motsvarar den andelen 
som inte har cirkulationsplatser i sin kommun men ville delta för svarsstatistiken för antal 
kommuners deltagande i enkäten.  
 
Tjänstemännen som svarat på denna enkät jobbar fördelat alla område kring gestaltning, 
projektering och trafiksäkerhet, se Figur 13.  
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Figur 13. Vad arbetar du huvudsakligen med? 
 
Vid undersökning av ifall det går att se samband mellan hur många invånare det finns i 
kommunen jämfört med hur personerna jobbar med går ej att undersöka. Eftersom att det 
endast är en person i varje kommun som har svart på denna enkät kan inte personen motsvara 
hur hela kommunen arbetar. Resultaten visas nedan i Figur 14. 
 

 
Figur 14. Fördelning över arbetsområde och invånarantal. 
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7.1.3 Arbetsprocessen 
Två tredjedelar av de kommunerna med cirkulationsplatser tar oftast in konsulter för att 
projektera sina cirkulationsplatser, se Figur 15. Där främsta anledningen är att de inte har tid 
att projektera internt tätt följt av att de saknar kunskapen inom kommunen att projektera.  
 

 
Figur 15. Hur projekterar ni en cirkulationsplats? 
 
Mellan kommuner med olika antal invånare och deras val av projekteringsform finns det stora 
likheter, se Figur 16 och Figur 17. Både de större kommunerna och de mindre kommunerna 
anlitar främst konsulter där procentfördelningen är ungefär lika för både små och större 
kommuner. 
 

 
Figur 16. Projekteringsform hos kommuner med <50 000 invånare. 
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Figur 17. Projekteringsform för kommuner med >50 000 invånare 
 
Kommunerna som anlitar konsulter lämnar ändå inte utformningen helt fritt till konsulterna 
utan de jobbar tillsammans enligt till 80 % av de kommunala tjänstemännen. Att de arbetar 
tillsammans är en viktig del i kommunikationen och att de båda parternas önskan uppfylls. 
Eftersom att 80 % anlitar konsulter är det viktigt att kommunikationen fungerar så att 
kommunen får sin vilja hörd och genomförd. 
 
Ett samband kan ses med att flest tjänstemän anlitar konsulter till projektering, se Figur 15, 
samt den lågprocentig andel tjänstemän som arbetar med endast projektering, Figur 13. Det 
visar att av alla de tjänstemän som svarat på enkäten arbetar minst personer med projektering 
samt att kommuner mest anställer konsulter vid projektering.  
  
Enligt resultaten i Figur 15 använder kommuner sig mestadels av konsulter vid projektering 
cirkulationsplatserna. Det går att se ett samband med att mer än hälften av de tillfrågade 
bestämmer utsmyckningen i projekteringsskedet där det mestadels är konsulter som är 
delaktiga. 
 
Resultaten visar att det är under planeringsskedet som idéer till hur ytan skall utsmyckas samt 
dimensionerna på cirkulationsplatserna bestäms. Själva detaljerna kring rondellytornas exakta 
utsmyckning sker i det senare projekteringsskedet. 
 
53 % av de tillfrågade säger att hur rondellytan skall utformas och utsmyckas bestäms främst i 
projekteringsskedet i deras kommun och 34 % säger att det bestäms i det tidigare 
planeringsskedet .  
 
Angående vad kommunerna tycker är mest optimalt säger 64 % av kommunerna tycker att det 
hade varit optimalast att bestämma hur rondellytan skall utformas och möbleras redan i 
planeringsskedet. Anledning till detta är desto tidigare det bestäms ges större förankring kring 
för de politiska och finansiella tidskrävande besluten som behövs tas.  
  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Konsulter Internprojektering Inget svar 

Projekteringsform hos  
kommuner med >50 000 invånare 



50 
 

Enkäten visade att en anledning som gör att det inte alltid går att bestämma utsmyckningen i 
planeringsskedet är att det är många övergripande frågor, exempelvis kring trafiksäkerhet, 
som måste diskuteras. Däremot är fördelen med att bestämma utsmyckningen i 
planeringsskedet är att det är positivt för beställaren, kommunen, som kan komma med egna 
idéer kring gestaltningen. När kommunen kommer med egna idéer kan det vara i form av ett 
gestaltningsprogram som senare ligger som underlag i projekteringsskedet. I det senare 
skedet, projekteringsskedet, används mestadels kompetensen som de andra parterna har. 
 
Eftersom att många kommuner hade tyckt det varit bättre att bestämma vad som skall planeras 
i rondellytan i det tidiga planeringsskedet kräver detta nära arbeta med projektörerna och de 
kommunala tjänstemännen redan i detta skede. Fördelarna finansiellt och politiskt kommer 
stärkas genom att projektörerna gör budgeten samt att politikerna kommer att se denna budget 
vilket gör ett beslut enklare då politiska beslut och finansiella beslut ligger nära varandra. 
 
Resultaten påvisar att det hade varit optimalast att både kommunala tjänstemän och politiker 
samt konsulter under planeringsskedet bestämde hur gestaltningen av rondellytan skall se ut 
för att få ett bra underlag till projekteringen. När alla dessa parter träffas bör både 
trafiksäkerhet, gestaltning och ekonomin diskuteras för att få ut maximalt av projektet. Ifall 
inte projekteringen sedan inte går att genomföra praktiskt får de gå tillbaka till 
planeringsskedet där alla samlades för att diskutera fram bästa möjliga förslag så att varken 
gestaltning eller trafiksäkerhet blir lidande. 
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7.1.4 Utsmyckning. 
Ordet iögonfallande utsmyckning har i denna rapport definierats som något utformarna av 
cirkulationsplatsen vill att trafikanten ska kunna beskåda när denne kör genom 
cirkulationsplatsen. Exempelvis anses en gräsyta ej iögonfallande medan ett konstverk eller 
vacker plantering är iögonfallande.  
 
66 % av de kommunerna med cirkulationsplatser har oftast iögonfallande utsmyckning i sina 
cirkulationsplatser. Endast 23 % säger att de inte brukar utsmycka sina rondellytor med 
iögonfallande utsmyckning.  
 
De kommuner som brukar utsmycka sina rondellytor med iögonfallande utsmyckning fick 
vidare svara på hur stor del av deras rondellytor som hade sådan utsmyckning, se Figur 18. 
Där ses det att vanligast bland kommunerna är att ha mer än hälften av rondellytorna 
utsmyckade.  
 

 
Figur 18. Hur stor del av Er kommuns rondellytor har iögonfallande utsmyckning? 
 
Väghållare på vägarna där cirkulationsplatsen är utsmyckade är både kommunen och staten. 
Resultaten visar en jämnfördelning av att endast kommunerna är väghållare eller att 
kommunen tillsammans med staten är väghållare. Endast en liten del av de iögonfallande 
rondellytorna är staten väghållare på, se Figur 19. 
 
Att både staten och kommunen är väghållare på dessa cirkulationsplatser kan visa på att 
kommunen har ett nära samarbete med Trafikverket samt att de har cirkulationsplatser på 
statliga vägar som de vill utsmycka. Att utsmycka de statliga vägarna kan leda till att det 
behövs skrivas avtal kring drift och underhållet mellan kommunen och Trafikverket. 
  
Den låga procentandelen som visar att staten inte är väghållare på de utsmyckade 
cirkulationsplatserna påvisar ytterligare att Trafikverket inte har resurserna att hålla driften 
och underhållet av rondellytor. De rondellytorna får inte en iögonfallande utsmyckning utan 
de får en enkel skött rondellyta. 
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Figur 19. Vilka är väghållare på dessa gator och vägar med iögonfallande utsmyckning? 
 
Vart i kommunerna som de satsar mest på iögonfallande utsmyckning är jämnfördelat, se 
Figur 20, men lite mer fokus på att utsmycka överallt och inte satsa på något specifikt område. 
Får kommunerna välja att satsa på ett specifikt område väljer de att satsa på iögonfallande 
utsmyckning i centrala rondellytor, se Figur 20. Det som de vanligtvis placerar i rondellytan 
verkar vanligast att vara enklare planteringar och gräs tät följt av sten och grusanläggningar i 
rondellytorna, se Figur 21. Det som är svarat som annat innebär att deras utsmyckningar 
varierar. 
 

 
Figur 20. Vart i Er kommun satsar ni mest på iögonfallande utsmyckning? 
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Figur 21. Vad placerar ni vanligtvis i rondellytan? 
 
I resultatet från Figur 21 framkom många kommentarer kring de olika valen av 
utsmyckningar och varför det är som det är. Många använder sig av varierande utsmyckning 
beroende på årstiderna med olika planteringar. Många kommuner har väldigt olika 
utsmyckningar men mycket grönt men ändå med olika konstverk. Vissa tänker även på att 
skapa en koppling till omgivningen och jobbar med materialvalet, gestaltningen och 
identiteten (med sammankopplat tema) för varje cirkulationsplats för att skapa ett attraktivt 
stråk.  
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Figur 22. Vilka förvaltningar är involverade i projektet gällande utsmcykningen hos Er kommun? 
 
De förvaltningar som är delaktiga i utsmyckningsfrågorna är först och främst tekniska 
förvaltningen i tätt följd av stadsbyggnadsförvaltningen och sist kultur och 
fritidsförvaltningen, se Figur 22. De som svarat ”annat” i Figur 22 är för att deras 
förvaltningar är nämnda vid annat namn. Ett återkommande namn är 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Eller att deras förvaltningar är sammanslagna eller att de 
använder sig av annat bolag för att sköta detta område. 
 
Att kultur och fritidsförvaltningen är ett alternativ i denna fråga är för att under de kvalitativa 
intervjuerna framkom det att en del hade nära samarbete med denna förvaltning. Detta väckte 
intresse hos författaren till att undersöka hur vanligheten var att Kultur och 
fritidsförvaltningen var delaktiga i denna process. 
 
Vid frågan av vilka tjänstemän och förvaltningar på kommunerna som är involverade och 
bidragande av första idén till en gestaltning av en rondellyta visade resultatet att det allra 
främst är landskapsarkitekter som kommer med första idén. Tätt efter kommer trafikplanerare 
och projektledare, se Figur 23. 
 
Kommunpolitiker, chefer samt kulturtjänstemän bidrar ofta inte till första idéerna, se Figur 
23. I senare skede när rondellytan skall utsmyckas är fördelningen av involverade 
tjänstemännen i den arbetsprocessen jämförbar med i Figur 23. 
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Figur 23. Fördelning av tjänstemän på kommunen, första gestaltningsidén 
 
Angående huruvida gaturumsbeskrivningar och gestaltningsprogram görs på kommunerna är 
det 30 % av kommunerna som skapar dessa dokument medan 70 % inte gör ett sådant 
dokument.  Enligt resultatet föreligger det ingen skillnad mellan hur stor kommunen är ifall 
det görs gaturumsbeskrivningar/gestaltningsprogram. 
 
62 % av kommunerna kopplar oftast samman sin utsmyckning i rondellytorna med 
omgivningen medan endast ett fåtal alltid gör det. Av alla svarande är det  
cirka 20 % som har ett tema på sina utsmyckningar i kommunen. Där ses en trend att det 
endast är kommuner under 50 000 invånare som arbetar med teman. De kommuner som 
arbetar med sammankoppling av rondellytorna till dess omgivning är främst de större 
kommunerna. Där de som inte arbetar med sammankopplingen främst är små kommuner. 
 
Vanligast är att koppla utsmyckningarna till stadens karaktär och lokala kulturhistoria 
exempelvis olika materialval, kommunvapen och skärgården. En intressant kommentar som 
dök upp var att en kommun arbetade med ett infartsprogram till deras stad då alla infarter 
skulle få en koppling till varandra och ett sammanhållet helhetsintryck.  
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7.1.5  Trafiksäkerhet 
Den inledande frågan i trafiksäkerhetsavsnitten var en öppen fråga hur respondenterna har för 
tankar kring rondellutsmyckning och trafiksäkerhet. Denna ställdes för att kunna ta del av 
deras blandande tankar och åsikter för att få ett helhetsintryck.  
 
Ett citat som dök upp var ”Rondellutsmyckning får inte orsaka skador men man kan dö av 
tristess också” Detta citat säger väldigt mycket kring detta ämne det vill säga att det är en 
övervägning mellan trafiksäkerhet och gestaltning.  
 
Den kommentar som återkom flest gånger är att trafiksäkerheten får inte äventyras på grund 
av utsmyckning och måste komma i första hand och prioriteras men att de ändå samspela. Det 
framkom även att ifall gaturummet och vägmiljön är tråkig och oattraktiv främjar detta inte 
trafiksäkerheten och samspelet mellan olika trafikanter och miljön kan blir sämre.
  
En del nämner att oeftergivliga föremål endast får placeras inom en viss zon och får ej ta för 
mycket uppmärksamhet från föraren.  Detta visar på att kommunerna bör ha kunskap kring 
dokumentet Vägar och gators utformning.  Enkäten påvisade också detta då 62 % av 
kommunernas representanter anser sig ha kunskap kring dokumentet Vägar och gators 
utformnings kapitel om utsmyckning av rondellytor. Deras kunskap om Vägar och gators 
utformning gör att de ofta får sina gestaltnings idéer där enkäten visar att 85 % av 
kommunerna att deras fina utformnings förslag inte blir bort prioriterade på grund av 
säkerhetsskäl.  
 
Det som kommunerna tycker är relevant med utsmycknings kapitel i Vägars och gators 
utformning är att de tillåter utsmyckningar och att det visar vart i rondellytan det skall 
placeras.  De anser även att det inte behövs tydligare dokument kopplat till samspelet mellan 
trafiksäkerhet och utsmyckning.  
 
Det kommunerna som inte tycker utsmyckningskapitel i VGU är relevant är definitionen av 
oeftergivliga föremål är oklar och efterfrågar fler konkreta förslag och någon form av 
checklista.  
 
Angående sikten tycker en del tjänstemän att trafikanterna skall kunna se genom rondellytan 
och ha möjlighet att fokusera på de andra trafikanterna i cirkulationsplatsen medan andra 
menar på att trafikanterna kör saktare när något skymmer sikten i rondellytan. 
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7.1.6 Drift och underhåll 
64 % (57 stycken) av kommunerna har mest underhållskrävande cirkulationsplatser på 
kommunala vägar, se Figur 24. Det vill säga att det är mestadels på kommunala vägar som det 
finns utsmyckade rondeller, då avancerade planteringar och konstverk anses vara 
underhållskrävande. 
 
Mellan Trafikverket och kommunerna har 37 % kommunerna avtal på cirkulationsplatser på 
statliga vägar och 30 % har inget avtal, se Figur 25. Dessa avtal handlar mestadels om att 
kommunen ansvarar för drift och underhåll av cirkulationsplatserna och att Trafikverket 
bygger cirkulationsplatsen, Figur 26. Att 37 % av kommunerna har avtal med Trafikverket 
angående de statliga vägarna visar på att kommunerna eftersträvar vacker utsmyckning där. 
Då har Trafikverket gått med på att investera i projekteringen vilket underlättar för 
kommunerna att de slipper söka dessa stora investeringspengar och endast drift och 
underhållspengarna.  Enkäten visar däremot att för 86 % av kommunerna är det enklast att få 
pengar till investeringen för en utsmyckning är till drift och underhåll av rondellytan. Därför 
gäller det att hålla utsmyckningen enkel och lättskött med enkla planteringar, som 
kommunerna säger i Figur 21. 
 

 
Figur 24. Vilken vägtyp har mest drift och underhålls krävande cirkulationsplatser i Er kommun? 
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Figur 25. Finns det avtal mellan Er och Trafikverket för cirkulationsplatserna på de statliga vägarna? 
 

 
Figur 26. Vad säger avtalet kring de statliga cirkulationsplatserna? 
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Angående de kommunala vägarna så har 78 % (74 stycken) av kommunerna inget avtal med 
Trafikverket, se Figur 27, och ytterst få kommuner har avtal.  
 

 
Figur 27. Vad säger avtalet mellan Er och Trafikverket för cirkulationsplatserna på de kommunala vägarna? 
 
Resultatet visar att 83 % (72 %) av de svarande kommunerna vill ha enkla och lättskötta 
cirkulationsplatser, se Figur 28, vilket stärks av att de oftast har en liten budget för drift och 
underhåll samt att de inte vill utsätta arbetarna för denna arbetsmiljö som ej anses trafiksäker. 
 

 
Figur 28. Vad för slags utformning prioriteras i Er kommun? 
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7.1.7 Marknadsföring 
81 % av kommunerna med cirkulationsplatser ser rondellytan som en chans att marknadsföra 
sig. Angående specifika företag som vill synas i rondellytans exklusiva mark har 90 % av 
kommunerna inga specifika företag som vill marknadsför sig och nästan lika stor andel av 
kommunerna anser sig inte ha några svårigheter att stå emot deras vilja ifall någon hade velat 
synas. Medan 20 % anser sig ha svårigheter att stå emot ifall specifika företags vilja att synas 
i rondellytan. 
 
Angående hur media har hanterat kommuners rondellutsmyckningar anger 63 % av 
kommunerna att media har skrivit om dem. Det som media har skrivit om är att det är en fin 
och påhittig utsmyckning enligt 78 % (46 stycken) av kommunerna, se Figur 29. Eftersom att 
det endast är ett fåtal som har blivit omskrivna för att de har varit icke trafiksäkra så har 
endast 13 % ändrat på utsmyckningen efter omskrivningen i media. 
 

 
Figur 29.  I vilket samband skrev media om Er rondellutsmyckning? 
 
7.1.9 Olyckor och ändringar 
Många av tjänstemännen anser att rondellytan är en utsatt arbetsplats och vill helst se att 
arbetare vistas minsta möjliga tid i denna yta.  Därav att många kommuner vill ha 
cirkulationsplatser med rondellytor som är enkla att underhålla och inte är tidskrävande. 
 
Enligt enkäten har 60 % av cirkulationsplatserna varit platsen för en olycka där fordonen 
hamnat i rondellytan. Dessa rondellytor är mestadels utsmyckade med enkla planeringar och 
gräs (37 %). 93 % av rondellutsmyckningar i dessa cirkulationsplatser har inte ändrats efter 
olyckan. Anledningen till att de ej ändrats är för att olyckorna har oftast skett på grund av 
vattenplaning eller onykterhet och inte kollision med utsmyckningen. 
 
Trafikverket har varit delaktig i 22 % av de kommunala fallen där utsmyckning tagits bort, 
ändrat eller nekats. Detta visar på att kommunerna antagligen oftast har lyssnat till 
trafikanterna när de upplevts den reella faran, som togs upp tidigare i rapporten, eller olyckor 
skett och inte behövt involvera Trafikverket i dessa frågor 
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8. Diskussion 

8.1 Olycksanalys  
Vid undersökning av hur många olyckor som skett i relation till rondellytan finns indikation 
er på att statistiken kan vara missvisande då den endast grundades på hur väl skrivna 
fritextsvaren var i STRADA. Det är endast de olyckor som är kommenterade med 
”rondellytan” som har kunnat analyseras. 

Störst bidragande orsak till olyckor i cirkulationsplatsen för både trafikantgrupper är att 
däcken släppt på grund av olika orsaker. I en diskussion kring huruvida trafikanter utsätts för 
andra olycksorsaker och senare kolliderar med utsmyckningen kan vara en sekundär effekt. 
Eftersom att inte stor procentandel av olyckorna som sker eller rättare sagt slutar upp i 
rondellytan pekar det på att det beror på många andra trafiksäkerhetsfaktorer som är grunden 
till olyckan. Ifall de oeftergivliga föremålen blir placerade i den utsträckning som Vägars och 
gators utformning hänvisar till, Figur 9, borde många sekundära effekter kunna undvikas.
  
Vid djupare analys av hur allvarlighetsgraden är fördelad i de olika trafikantgrupperna visar 
att procentandelen allvarliga skador är högre för de oskyddade trafikanterna i rondellytan. 
Detta visar på att när en oskyddad trafikant hamnar i en olycka skadas den mer allvarligare. 
Detta anses bero på att de oskyddade motorcyklisterna inte har det skyddet som en bilist får 
från bilens metallkropp. 

Högst allvarlighetsgrad har de olyckor där kollision skett med ett räcke runt rondellen, för 
både oskyddade och skyddade trafikanter. Dessa cirkulationsplatser består inte av någon 
rondellyta, varav ingen speciell utsmyckning, utan är oftast planskilda korsningar. Dessa 
olyckor hade kunnat undvikas genom bättre belysning i cirkulationsplatsen. Dessa 
cirkulationsplatser har inte undersökt vidare i denna rapport. 

De låga allvarlighetsgraderna har för de oskyddade trafikanterna skett i rondeller beklädda 
med enkla planteringar och gräs och för de skyddade trafikanterna har detta skett i rondeller 
med utsmyckningar i samt enkla planteringar. Detta visar även på att det som nämndes 
tidigare, att hade de oskyddade trafikanterna varit involverade rondellytor med utsmyckningar 
hade deras allvarlighetsgrader blivit högre.  
 
Oeftergivliga föremål som placerats i rondellytorna är oftast placerade i tätbebyggda på 
statligt ägda vägar, se  
Tabell 10. Undersöks de olika trafikantgrupperna ses det att olyckor som involverar de 
oskyddade trafikanterna sker främst i tätbebyggt område och de skyddade trafikanterna är 
involverade i olyckorna i ej tätbebyggt område. Att olyckorna som involverar oskyddade 
trafikanter skett i tätbebyggda område kan bero på att dessa trafikanter är mer delaktiga och 
närvarande i miljön kring än en bilist och inte varit uppmärksam på rondellytan.  
 
Vid identifiering av cirkulationsplatserna från olycksanalysen, dess utsmyckning samt 
allvarlighetsgraden på olyckorna finns inget starkt samband eftersom att de iögonfallande 
utsmyckningarna som är presenterade i Tabell 10 har en mycket låg allvarlighetsgrad på sina 
olyckor. 



62 
 

8.2 Fältstudier  
 
8.2.1 Gestaltning 
Nästan alla kommunerna har valt enkla utsmyckningar i deras rondellytor. Valet av detta kan 
bero på att det är viktigt ur trafiksäkerhetsaspekterna att en cirkulationsplats inte får ge ett 
splittrat intryck och mindre tydlighet som leder till minskad trafiksäkerhet (Vägverket, 2000).
  
Hur det avvägs av vad som är ett splittrat eller samlat intryck är svårt att avgöra. Det finns 
indikationer på att för många olika materialval, färger samt konstellationer på en och samma 
yta kan göra rondellytan splittrad.  
 
Dessa enkla utsmyckningar har även bra platsanknytning till bebyggelsen och landskapet 
kring cirkulationsplatsen. Eftersom nästan alla cirkulationsplatser finns i flackt område anses 
det vara lämpligt med enklare utsmyckningar som stimuleras av området.  
 
Hade rondellytorna varit utsmyckade med komplexa utsmyckningar hade det förmodligen 
tagit för mycket arbetskraft av kommunen. Det hade varit icke trafiksäkert för de kommunala 
tjänstemännen att vistas i rondellytan vid underhållet för att trafikanterna kan bli för 
ouppmärksamma på vägen när det händer för mycket i rondellytan. 
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8.2.3 Trafiksäkerhet 
Hastigheten i cirkulationsplatserna är oftast alltid nedsatt till 50 km/h VGU (2012a), eller 
lägre eftersom det ger ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter som vistas cirkulationsplatsen. I 
cirkulationsplatserna som undersöktes i fältstudierna är hastigheten oftast 50 km/h vilket är 
bra för att kunna undvika att olyckor som händer på andra grunder blir mildare och kanske 
kan undvikas med en lägre hastighet.  
 
Två aspekter som påverkar att en säker hastighet hålls genom cirkulationsplatsen är 
rondellradien samt sikten genom rondellytan. Ifall rondellradien ligger mellan 10-20 meter, 
att sikten skyms genom rondellytan samt vänsteravböjningar. Dessa tio cirkulationsplatser har 
större radier än 10-20 meter, vilket inte är bidragande till hastighetssänkningen. Det som kan 
vara bidragande till att en säker hastighet hålls i dessa rondellytor är att en del av 
rondellytorna består av markmodelleringar som gör att sikten skyms till andra sidan. Dessa 
markmodelleringar eller föremål som skymmer sikten gör att trafikanten inte ser vägen och 
saktar ner. 
 
Vänsteravböjningar, se Figur 11, finns i många av cirkulationsplatserna och gör att 
hastigheten saktas ner vilket är en positiv effekt av denna projekteringsdetalj. Det anses att 
denna sorts projektering inte behövs i tätbebyggda område där redan hastigheten är nedsänkt. 
De flesta av cirkulationsplatser i fältstudien ligger främst i ytterkanten av staden i tätbebyggda 
område då denna projekteringsdetaljs behov skulle kunna diskuteras vidare.  
 
I de rondellytor där sikten är fri genom rondellytan finns det en risk till höga hastigheter. Det 
anses i detta fall att trafikanterna blir mer uppmärksamma på trafiken och förhåller sig till 
trafikflödet bättre vilket såklart leder till bättre trafikflöde i hela vägnätet. 

Resultaten pekar på att det ger bäst trafiksäkerhet då sikten genom rondellytan är dold.   

8.2.4 Drift och underhåll 
De undersökta rondellytorna har betygsatts på en skala 1-5 huruvida enkelt drift och 
underhållsarbetet uppfattas .  
 
I resultaten ses det att större delen av cirkulationsplatserna består av gräs och enklare 
planteringar tillsammans eller utan oeftergivliga föremål.  
 
Det som anses vara mest krävande ur drift och underhållsaspekterna är vatten-konstellationer. 
Det skall underhållas inför varje årstidsskifte, tömmas och fyllas, hållas rent samt att 
pumparna alltid skall fungera. Enklast ur samma aspekt anses de rondellytor vara som består 
av stenanläggningar med något föremål på samt enklare planteringar.  
 
Det är alltid en övervägning mellan en investering eller drift och underhåll samt 
trafiksäkerhet. Det kan göras vackert med investering i ett vackert dyrt konstverk som slipps 
underhållas och utsätta driftarbetarena för fara i trafiken. Eller så investeras det i en billigare 
rondellyta med enklare planeringar som behövs underhållas men det går enkelt för 
tjänstemännen att gå in i rondellytan utan att behöva stora verktyg.  
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8.3 Enkätstudien och kvalitativa intervjuer 
  
8.3.1 Arbetsprocessen 
Kommuner använder sig både konsulter, interntprojektering och egna anläggningsfirmor för 
projektering av cirkulationsplatser och rondellytor där resultatet från enkäten visade att valet 
av projekteringsformen inte skiljer sig åt för stora eller små kommuner. . 
 
Resultaten pekar på att många kommuner, stora som små, anlitar oftast konsulter till 
projektering på grund av tidsbrist tätt följt av att de saknar kunskapen som krävs. .   
 
Resultaten visar att andelen tjänstemän som arbetar med projektering är låg. Det resultatet 
stärks av det som nämnts tidigare, att kommunerna anställer konsulter på grund av tidsbrist 
samt att deras kunskap inom projektering är låg. Enkäten visar inte en klar bild över hur 
tjänstemännens fördelning på kommunerna i landet är eftersom att den endast visar vad den 
personen som besvarade enkäten arbetar med. 
 
Stor del av tjänstemännen som besvarat enkäten arbetar med alla frågor, både gestaltning, 
projektering samt trafiksäkerhet. Det går inte att se skillnader i stor eller små kommuner hur 
de arbetar. Eftersom enkäten endast tar hänsyn till de som svarat på enkäten kan det tänkas att 
tjänstemännen i de små kommunerna kan vara en stor andel av de besvarade. Detta kan vara 
fallet då arbetar med område då kanske inte har möjligheter att ha olika resurser inom de olika 
områdena.  
 
8.3.2 Gestaltning  
I diskussionen kring när rondellutsmyckningen i processen som utsmyckningen bestäms är 
det viktigt att veta att det även är en kommunalpolitisk process. Ifall det skall satsas på en 
påkostad utsmyckning kan det krävas att den implementeras tidigt i processen eftersom 
sådana politiska beslut kan vara en långdragen process. Ifall utsmyckningen bestäms tidigt 
kan de olika parterna som är involverade i processen arbeta fram en fungerande lösningen 
med både trafiksäkerhet och gestaltningen i fokus. Ifall utsmyckningen bestäms för sent i 
processen är kanske budgeten för hela projektet redan satt och inga pengar blir över till 
utsmyckningen och rondellytan förblir en oattraktiv yta. Ytterligare en nackdel att bestämma 
utsmyckningen i projekteringsskedet kan vara att de som projekterar rondellytan inte har 
idéerna och att kommunen ej får vara med att diskutera fram utsmyckningen på grund av 
tidsbrist i projekteringsskedet. 

Det är oftast landskapsarkitekterna som kommer med första idéen till rondellutsmyckningen 
tätt följt av trafikplanerare. Under resterande process är även dessa parter med. Enkäten tog 
upp hur stor del av tjänstemännen på med kultur och fritids förvaltning som var delaktiga i 
processen, vilket gav låg procentandelar. Även chefer och politiker visades inte ha stor del i 
de första stadierna av planeringen. Resultatet pekar på att chefer och politikerna först är 
delaktiga i slutet av processen där beslut skall tas kring budget och liknande.  
 
En del kommuner har en budget som avsätts för konst i varje projekt vilket är en bra 
anledning till att alltid få en fin gestaltning av vad det än är som byggs, cirkulationsplats eller 
torg. Denna budgets existens gör att utsmyckningen inte glöms bort eller att det inses i slutet 
av projektet att budgeten överskridits och utsmyckningen blir den som får lida. 
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Majoritet av kommunerna utsmyckar 50-75  % av sina rondellytor med iögonfallande 
utsmyckning där de satsar mest på de kommunala vägarna eller så är det jämnfördelat mellan 
statliga och kommunala vägar. Resultatet pekar på att anledningen till att de inte endast satsar 
på statliga vägar är att främst ägs de av Trafikverket och att kommunen måste själva ta över 
driften och underhållet då, för att Trafikverket inte har de resurserna. 
 
Oftast ligger även de kommunala vägarna centralt vilket gör att fler än endast trafikanterna på 
vägarna kan njuta av vacker utsmyckning. Att satsa på utsmyckning på både statliga och 
kommunala vägar gör att kommunen kan få hjälp av investeringen till statliga 
cirkulationsplatser som de senare sköter driften och underhållet av.  
 
Angående placeringen av den mest iögonfallande utsmyckning i städerna, ytterkanten eller i 
staden, finns det många olika tankar hos tjänstemännen. Att placera vacker utsmyckning 
centralt i städerna där många trafikanter kan åskåda utsmyckningen är en fördel men 
samtidigt att det är många vaneförare som kör i staden och uppskattar kanske inte 
utsmyckningen. Utsmyckningen kan även placeras i ytterkanten av staden där 
cirkulationsplatserna fungerar som entréer och välkomnar besökare till staden med vacker 
utsmyckning. Kommunerna placerar helst sina rondellutsmyckningar överallt i kommunen 
eller mest centralt.   
 
Trafikverket arbetar mycket med att cirkulationsplatsen skall få en koppling till dess 
omgivning eller specifika platser i närheten, än med iögonfallande utsmyckningar. Det kan 
handla om att ha samma form på marken som landskapet har eller liknande. Oftast är det 
större kommuner som arbetar med kopplingar mellan cirkulationsplatserna. Främst är det de 
mindre kommunerna som arbetar med olika tema för att få en helhet genom sina rondellytor 
som visar att de hör till staden med olika materialval.  
 
Kommunerna arbetar främst med enkla planteringar som rondellutsmyckning där samband 
kan ses att de har svårt att får drift och underhålls pengar. Det finns indikationer som visar att 
det är en bra övervägning att göra det vackert och färgglatt med enkla planteringar samt att 
ekonomin är stabil. Även säkerheten för tjänstemännen på kommunen som endast behöver 
underhålla planteringarna måttligt, är bättre då.  
 
När Trafikverket arbetar med utsmyckning av rondellytor är det mycket markmodelleringar 
som projekteras i rondellytan eftersom att det anses vara en enkel process. Jordmassorna från 
projekteringen läggs i rondellytan vilket innebär att massorna inte behövs fraktas och pengar 
sparas. Detta är även en trafiksäkerhets åtgärd som följer Vägars och gators utformning då 
markmodelleringarna gör att sikten skyms genom rondellytan och gör att trafikanterna sänker 
hastigheten.  Men det finns de kommuner som anser att sikten genom rondellytorna inte skall 
döljas utan trafikanterna känner sig tryggare ifall de ser vart de är på väg någonstans. 
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8.3.3 Trafiksäkerhet  
Sikten genom rondellytan kan analyseras tillsammans med hastigheten och placeringen av 
cirkulationsplatsen. Huruvida sikten genom rondellytan skall döljas, som Vägars och gators 
utformning förespråkar, kan diskuteras ifall cirkulationsplatsen ligger i staden med låg 
hastighet eller som entré till staden men högre hastighet. Hastigheterna i cirkulationsplatser är 
oftast reducerade men en trafikant i staden har längre hastighet överlag än de trafikanter som 
kommer från högtrafikerade vägar utanför staden med högre hastighet. Därför behöver sikten 
inte alltid döljas i rondellytor inne i staden för att då en hastighetssänkande effekt eftersom 
hastigheten redan är låg. 

Trots att Trafikverket anser att det händer mycket angående utsmyckningar på lokalnivå som 
de inte vet om anser de att en speciell policy för hur kommuner skall arbeta med 
rondellutsmyckningar inte behövs. Enkätstudien visar att 85 % av kommunerna inte känner 
att deras idéer kring iögonfallande utsmyckningar blir bort prioriterade av trafiksäkerhetens 
prioriteringar. Enligt enkäten anser tjänstemännen även att det är viktigt att inte äventyra 
samspelet mellan trafiksäkerheten och gestaltningen utan det är prioriterat att det skall fungera 
utan att något tar över. 
 
Kommunerna som arbetar och har kunskap kring VGU tycker att det är bra att VGU visar hur 
rondellutsmyckningen får placeras men att ordet oeftergivligt föremål är svårdefinierat. 
Resultaten pekar tillsammans med en del kommentarer från enkätstudien att det borde finnas 
en exempelbank på vad som skall tänkas på och vad som är lämpligt att placera i en vägmiljö 
för att underlätta och förenkla arbetsprocessen. 
 
Kanske behöver kommunerna mer kunskap, exempelvis en publikation från Trafikverket, om 
hur utsmyckningar och trafiksäkerhet fungerar tillsammans samt att Trafikverket då får mer 
vetskap om hur kommunerna arbetar. Trots att Trafikverket anser att det inte behövs en 
speciell policy för hur kommunerna arbetar med rondellutsmyckningar så hade det nog gjort 
mer nytta än skada. Det finns även vetskap att en extern konsult till Trafikverket idag jobbar 
med en publikation hur konst fungerar i vägmiljöer som jag anser vara till stor hjälp. 
 
8.3.4 Olyckor och ändringar 
Resultatet från enkätstudien visar att det har hänt olyckor i rondellytorna i kommunerna men 
att orsaken inte har varit själva rondellutsmyckningen utan exempelvis vattenplaning, 
onykterhet eller liknande. Därav har inte många kommuner fått ta bort eller ändrat sin 
utsmyckning av det. Enkäten tog aldrig upp frågan ifall någon trafikant specifikt hade kört in i 
rondellutsmyckningen och fått högre allvarlighetsgrad på skadan om rondellutsmyckningen 
inte hade funnit där vilket författaren antar hade kunnat ske.  
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Angående borttagning av rondellutsmyckning framkom det i enkäten att kommunerna lyssnar 
till invånaren ifall de olyckligtvis skulle uppleva rondellutsmyckningen som hotfull och 
ändrar utsmyckningen direkt. Endast 22 % av kommunerna har varit i kontakt med 
Trafikverket vid borttagning eller ändring av kommunen vilket författaren anser att 
kommunerna sköter mycket av detta arbete själva och förhåller sig väl till sina medborgare i 
kommunen och väljer att lyssna på deras åsikter. 

Det som skulle kunna förhindra en olycka skulle kanske vara att kommunerna får lite mer 
förståelse och insikt i arbetet med rondellutsmyckningar med Vägars och gators utformning. 
Inte bara tjänstemännen på motsvarande trafikavdelningen utan även andra på 
kommunkontoret som är involverade i processen. 
 
Att många ringer till Trafikverket och vill ge tips om rondellutsmyckningarna i sin kommun 
är en positiv egenskap som visar att invånarna är engagerade i stadens utveckling. Det finns 
indikationer till att om invånarna får bidrag till gestaltningen av staden och ifall kommunerna 
lyssnar och tar åt sig informationen känner sig alla mer delaktiga. En av kommunerna har 
anammat detta och involverar skoleleverna till att rita konstverk som idag är placerade i några 
cirkulationsplatser. Samtidigt undviks en lång process med konstnärer som kan behövas stor 
budget. På det viset sparas pengar och barnen samt deras föräldrar involveras i stadens 
utveckling. 
 
8.3.5 Drift och underhåll  
Angående drift och underhåll av cirkulationsplatser är det en stor fördel för kommunerna att 
de kan skriva avtal med Trafikverket. Oftast innebär avtalen att Trafikverket står för 
projekteringen och byggandet av cirkulationsplatsen och att driften och underhållet lämnas 
över till kommunen, vilket enkäterna också visar på. Eftersom det är kommunerna som vill ha 
vackra och utsmyckade rondellytor är detta en mycket bra lösning att de tar kostnaden. 
Enkäterna visar att kommunerna däremot har lättare att få investeringspengar än drift och 
underhålls pengar och det kan vara en anledning till att de helst vill ha enkla och lättskötta 
rondellytor.  
 
8.3.6 Marknadsföring 
Problematiken kring marknadsföring av specifika företag i rondellytor verkar vara ett mer 
medvetet problem för Trafikverket än för kommunerna. Eftersom det finns en del små 
kommuner som har inflytelserika företag kan de lätt bli överkörda med deras idéer. 
Antagligen är det en kostnadsfråga och ifall det är ett framgångsrikt företag kan kommunerna 
ha svårt att stå emot denna slags gåva. Trafikverket anser sig ha lättare att säga nej till dessa 
företags vilja att synas. Specifika företagens viljor att synas i rondellytor borde belysas mer i 
någon slags policy för kommunerna, så kommunerna själva kan sköta detta på lokalnivå.  
 
Enligt enkäterna ser tjänstemännen rondellytan som ett ypperligt tillfälle för marknadsföring 
och trots det har nästan inga kommuner några specifika företag som vill synas i deras ytor. 
Antagligen satsar kommunerna på kommunal marknadsföring och inte specifik 
marknadsföring, för kommunens utveckling och identitet. Det skulle till exempel kunna vara 
kommunens namn i någon fin form av plantering eller material val kopplat till kommunen, 
som nämnt tidigare.  
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8.4 Metoddiskussion 
Detta examensarbete består av fyra olika metoder olycksanalys, fältstudier, kvalitativa 
intervjuer samt enkätstudie. Där mest fokus har lagts på enkätstudierna och bakomliggande 
kvalitativa intervjuer. 
  
Under arbetets gång insågs det att för mycket tid hade lagts på olycksanalysen eftersom 
antalet olyckor var låg. Men analysen gjordes klart för att senare kunna finna 
cirkulationsplatser att besöka under fältstudierna.  
 
Cirkulationsplatserna var svåra att bedöma ur de olika aspekterna, trafiksäkerhet, gestaltning 
och drift och underhåll. Fallstudier som noggrannare hade undersökt och följt 
cirkulationsplatsers utveckling i de olika skedena i planprocessen hade kanske varit nyttigare 
till denna rapport.  Att följa med på olika samråd och möten för att se vem som tar initiativ 
och liknande hade kanske även varit nyttig information till denna rapport.  
 
De kvalitativa intervjuerna valdes att göras före enkäten sammanställdes och för att ge 
möjligheten att ställa relevanta frågor till alla Sveriges Kommuner. Detta gav mycket bra 
resultat då enkätstudien endast fick ett fåtal kommentar på att en del frågorna var irrelevanta.  
Intervjuerna hölls via telefon och antecknades via papper. Det valdes att inte dokumentera 
intervjuerna ordagrant då fokus skulle ligga på att få fram underlag för enkätstudien som 
skulle skapas ur de kvalitativa intervjuerna.  
 
Att välja personer i olika stora kommuner, omskrivna i media för ändringar, omtalade för sina 
utsmyckningar samt Trafikverket för de kvalitativa intervjuerna gjorde att frågorna till 
enkäten blev ännu mer relevanta. Dessa grupper av kommuner blev på såvis en representation 
av alla Sveriges kommuner.  
 
Enkäten skickades ut till en tjänsteman i varje kommun från äldre lista med personer som 
ansvarade för hastighetsfrågor i varje kommun år 2012. Hade ett utskick till gjorts hade det 
valts att skicka ut direkt till varje kommuns informationsmejlsadress då de vidarebefordrar 
mejlet till rätt person som arbetar med frågorna just nu. Mejlet som skickades ut för denna 
rapport fick många felreturer och många hade slutat arbeta på kommunen vilket bidrog till 
mycket tidskrävande arbete. 
 
Enkäten kunde ha innehållit mer om ekonomi, då indikationer pekar på att mycket kring 
utsmyckningen av rondellytor är i stor behov av stor budget. Personerna i enkäten visar inte 
hur sammansättningen och arbetsfördelningen är på kommunen utan är en grov förenkling.  
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9. Slutsatser 
Finns det någon olycksbild med avseende på utsmyckningsprocessen för olika 
trafikanter? 
 
Resultaten i denna rapport pekar på att olycksbilden för de olika trafikantgrupperna skiljer sig 
åt gällande olyckor i rondellytan, andelen allvarligt skadade bland oskyddade trafikanter är 
högre än andelen allvarligt skadade bland skyddade trafikanter. Detta visar även chi2testet 
som gjordes för att kontrollera ifall det fanns signifikant skillnad mellan de olika 
trafikantgruppernas olyckors allvarlighetsgrader vilket visade att det är signifikant på en 0,10-
nivå (10 %). 
 
Det som kan undersökas vidare är de sekundära effekterna av utsmyckningen. 
Vanligaste bidragande orsak till olyckorna i cirkulationsplatserna är att däcken släpper av 
någon anledning. Det är här de fortsatta studierna borde ta vid. Ifall rondellytan är utsmyckad 
med oeftergivliga föremål eller ej, kan allvarlighetsgraden variera. 
 
Hur går kommunernas utsmyckningsprocess av rondellytor till? 
I processen av att projektera en cirkulationsplats väljer kommunerna den projekteringsform 
som passar vid den specifika tidpunkten, internprojektering eller konsult. Beroende på 
tidsbrist eller avsaknad av kunskap inom området. Det finns inga samband som säger hur små 
eller stora kommuner arbetar.  
 
Kommunerna arbetar för att ett samspel mellan trafiksäkerheten och gestaltningen i 
rondellytan. Det är oftast landskapsarkitekterna som kommer med idéerna till första 
gestaltningen tillsammans med andra som arbetar med trafiksäkerhetsfrågor. Det händer att 
Kultur och fritids förvaltning även är delaktiga i processen, för att föra frågor kring offentlig 
konst och kommunal marknadsföring, men det är inte vanligt. 
 
Eftersom att städernas vägnät består av statliga och kommunala vägar behövs det ibland 
skrivas avtal mellan Trafikverket och kommunerna vid utplacering av iögonfallande 
utsmyckningar. Avtalen handlar då oftast om överlämning av drift och underhålls ansvaret på 
de statliga vägarna till kommunerna. 
 
Kommunerna har lättare att få investeringspengar än drift och underhållspengar.  
Eftersom processen när det skall sökas investeringspengar är tidskrävande process då det är 
politikerna som tar beslut kring ekonomin. Det är en anledning till att kommunerna satsar på 
att ha enkla utsmyckningar så som enkla planteringar och gräsytor. Att ha oeftergivliga 
föremål i rondellytorna är mindre vanligt. Fördelen med att ha enkla planteringar gör att de 
kommunala tjänstemännen ej utsätts för fara vid underhållet av rondellytan. Driften blir även 
mer ekonomiskt hållbar än någon avancerad utformning 
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Hur arbetar kommuner och Trafikverket om trafiksäkerhet och gestaltning av 
rondellytor? 
Trafikverkets publikation Vägars och gators utformning består av olika delar med krav och 
råd kring arbetet när en väg utformas där både trafiksäkerheten och gestaltningen behandlas. 
För kommunerna är denna publikation endast rådgivande och behöver ej följas men många 
kommuner arbetar ändå med denna publikation. Detta stärks av resultaten från fältstudierna 
där det ses att exempelvis finns belysning, vänsteravböjningar samt rätt hastighetsgränser i 
cirkulationsplatserna. 

Angående trafiksäkerheten och utsmyckningen av rondellytan har Trafikverket och 
kommunerna en del olika tankar kring sikten genom rondellytan men resultaten pekar på att 
de för samma mål, hinder skall finnas i rondellytan för att inte inbjuda till högre hastigheter. 
 
Kommunerna arbetar med att koppla samman cirkulationsplatserna samt olika teman på 
rondellytorna för att skapa en attraktiv gestaltning för cirkulationsplatsen. Det är viktigt för 
dem att trafikanterna få en bra upplevelse när de kör i rondellytan. I detta fall är det även 
viktigt att tänka på trafiksäkerheten att om rondellytan ger ett icke samlat intryck kan det 
skapa förvirring och ouppmärksammat beteende hos trafikanten. 
 
Trafikverket arbetar inte mycket med utsmyckningar utan de använder sig mycket av 
sammankopplingen av cirkulationsplatsen och dess harmoni med omgivningen för att skapa 
en attraktiv gestaltning av rondellytan. 
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Bilaga 1 - Fältstudier: Gestaltning 
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Bilaga 2 - Fältstudier: Trafiksäkerhet 
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Bilaga 3 - Fältstudier: Drift och underhåll 
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Bilaga 4 
Mailutskick inför kvalitativa intervjuer 

 
Hej, 
 
Mitt namn är Josefine Carlsson och jag är sista års student på Väg och 
vattenbyggnadsprogrammet, Lunds Tekniska Högskola och skriver mitt examensarbete på 
Vectura, Malmö, som handlar om kommuners arbete med utsmyckningsprocess av 
rondellytor. 
 
Jag undrar ifall du eller någon person på Er kommun skulle vilja delta i en telefonintervju på 
cirka 20 minuter angående utsmyckningsprocessen i rondellytorna hos Er kommun, med 
avseende på trafiksäkerhet och marknadsföring. Intervjuerna kommer sedan att ligga till 
grund för en enkät som skall skickas ut till Sveriges 290 kommuner. 

 
Huvudfrågorna under telefonintervjun kommer att vara: 
Hur ser arbetsprocessen ut för beställning av en cirkulationsplats hos er kommun? 

Hur tänker/arbetar ni kring utsmyckning av rondellytan? 

Hur arbetar ni kring trafiksäkerhet i cirkulationsplatser och rondellytor? 

Har ni fått protester, olyckor eller fått ändra eventuell utsmyckning i cirkulationsplatser? 

Hur ser ni på drift och underhåll av rondellytorna? 

 

Mejla gärna tillbaka med ett tidsförlag då jag kan ringa upp er. 

 
Tack på förhand. 

 

Vänligen, 

Josefine Carlsson 
Vectura, Malmö  
Examensarbetare  
073-560 82 94 
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Bilaga 5  
Mailutskick inför enkätstudien 
 
Hej, 

 
Mitt namn är Josefine Carlsson och jag är sista års student på Väg och 
vattenbyggnadsprogrammet, Lunds Tekniska Högskola och skriver mitt examensarbete på 
Vectura, Malmö, som handlar om hur kommuner arbetar med utsmyckning av rondellytor. 
 
Jag skulle vilja ha hjälp att hitta en anställd på Er kommun som kan svara på en enkät med 
frågor angående utsmyckningsprocessen i rondellytorna hos Er kommun, med avseende på 
trafiksäkerhet och gestaltning.  

Personen jag söker kan ha jobbat med gestaltning, trafiksäkerhet eller bara besitter värdefull 
kunskap kring arbetet och beställning av cirkulationsplatser där email adress och yrkestitel på 
personen efterfrågas. 

 

 

Tack på förhand, 

Josefine Carlsson 
Vectura, Malmö  
Examensarbetare  
073-560 82 94                     
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Bilaga 6 
Mailutskick tillsammans med enkätstudien 
 
Hej, 

 
Mitt namn är Josefine Carlsson och jag är sista års student på Väg och 
vattenbyggnadsprogrammet, Lunds Tekniska Högskola. Jag skriver mitt examensarbete på 
Vectura om kommuners utsmyckningsprocess av rondellytor. 
 
Vi har talats vid på telefon eller via mejl angående en elektronisk enkät som jag behöver hjälp 
av Er att besvara. Enkäten tar cirka tio minuter att genomföra och handlar om kommuners 
utsmyckningsprocess av rondellytor med avseende på trafiksäkerhet och gestaltning. Enkäten 
är anonym men systemet håller reda på vem som har svarat för att kunna hantera påminnelser. 
 
Enkäten är en stor del av mitt examensarbete och jag är tacksam för så hög svarsfrekvens som 
möjligt, senast 16 april. 
 
Tack på förhand. 
 
Josefine Carlsson 
Vectura, Malmö  
Examensarbetare  
073-560 82 94                    
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Bilaga 7 
Enkätundersökningsfrågorna 
 

Undersökning kring utsmyckningsprocess av rondellytor för kommuner 
 

Omfattar frågor kring arbetsprocess, utsmyckning, trafiksäkerhet samt drift och 
underhåll.  

 
Hur många invånare bor i Er kommun? 

 
q 0-15 000 
q 15 000 - 50 000 
q 50 000 - 100 000 
q 100 000 - 200 000 
q 200 000 - 900 000 

 
Har Ni cirkulationsplatser i Er kommun? 

 
q Ja 
q Nej 

 
 

 
Hur stor del av Era cirkulationsplatser ligger på det kommunala vägnätet? 

 
q 0 % 
q 1-25 % 
q 25- 50 % 
q 50 -75% 
q 75-100 % 

 
Hur projekterar Ni en cirkulationsplats? 

 
q Tar oftast in konsulter 
q Använder oftast internprojektering 

 
 

 
Vad är anledning till att Ni tar in konsluter? 

 
q Saknar kunskap att projektera 
q Har ej tid till att projektera själva 
q Annat 

 
Lämnar Ni utformingen helt fritt till konsulterna att bestämma? 

 
q Ja 
q Vi arbetar tillsammans 
q Nej 
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När i processen bestäms hur rondellytan skall utformas och möbleras? 

 
q Planeringsskede 
q Projekteringsskede 
q Byggskede 
q Annat 

 
 Kommentera gärna  
  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
När hade det varit mest optimalt att bestämma hur rondellytan skall 
utformas och möbleras enligt dig? 

 
q Planeringsskede 
q Projekteringsskede 
q Byggskede 
q Annat 

 
 Kommentera gärna  
  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
Brukar Ni utsmycka cirkulationsplatsers rondellytor med iögonfallande 
utsmyckning? 

 
 Iögonfallande föremål definieras i detta fall som något utformarna av 
cirkulationsplatsen vill att trafikanten ska kunna beskåda när denna kör igenom 
cirkulationsplatsen.  
 
Exempelvis är endast en gräsyta ej iögonfallande medans ett konstverket eller 
vacker plantering är iögonfallande  

 
q Ja, alltid 
q Ja, oftast 
q Nej 
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Hur stor andel av Er kommuns rondellytor har iögonfallande utsmyckning? 

 
 Iögonfallande föremål definieras i detta fall som något utformarna av 
cirkulationsplatsen vill att trafikanten ska kunna beskåda när denna kör igenom 
cirkulationsplatsen.  
 
Exempelvis är endast en gräsyta ej iögonfallande medans ett konstverk eller vacker 
plantering är iögonfallade  

 
q 0-25 % 
q 25- 50 % 
q 50 -75% 
q 75-100 % 

 
Vilka är väghållare på dessa gator och vägar med iögonfallande 
utsmyckning? 

 
q Staten 
q Kommunen 
q Båda 

 
Var i Er kommun satsar Ni mest på iögonfallande utsmyckning? 

 
q Ytterkanten - Entréerna till staden/kommunen 
q Centralt 
q Vi har ingen utsmyckning 
q Överallt 

 
 

Vad placerar Ni vanligtvis i rondellytan? 
 
 

q Oeftergivliga föremål (större fasta föremål) 
q Markmodelleringar (kullar) 
q Avancerade blomplanteringar 
q Enkla planteringar och gräs 
q Sten och- grusanläggningar 
q Annat 

 
 Kommentera gärna  
 ______________________________ 
______________________________ 
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Vilka kategorier av tjänstemän kommer oftast med första idéen om hur 
rondellytan ska utformas? 

 
q Landskapsarkitekter 
q Kulturtjänsteman 
q Trafikplanerare 
q Politiker 
q Projektledare 
q Chefer 
q Annat 

 
Vilka förvaltningar är involverade i  projektet gällande utsmyckningen hos 
Er kommun? 

 
q Kultur och Fritids förvaltning 
q Teknisk förvaltning 
q Stadsbyggnads förvaltning 
q Annan 

 
 Kommentera gärna  
  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
Vilka kategorier av tjänstemän är oftast delaktiga i 
utsmyckningsprocessen? 

 
q Landskapsarkitekter 
q Kulturtjänstemän 
q Trafikplanerare 
q Politiker 
q Projektledare 
q Chefer 
q Annat 

 
Ser Du rondellutsmyckningen som en chans att marknadsföra Er kommun? 

 
q Ja 
q Nej 

 
Har Er kommun specifika företag som marknadsför sig i Era 
cirkulationsplatser? 

 
q Ja 
q Nej, men de vill gärna 
q Nej 
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Har Ni svårt att stå emot dessa företags vilja att synas? 
 

q Ja, alltid 
q Ja, oftast 
q Nej 

 
 Kommentera gärna  
  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
 

 
Görs gaturumsbeskrivningar eller gestaltningsprogram när en 
cirkulationsplats planeras? 

 
q Ja, alltid 
q Ja, oftast 
q Nej 

 
Kopplas Era rondellutsmyckningar samman med dess omgivning? 

 
q Ja, alltid 
q Ja, oftast 
q Nej 

 
Har Ni något genomgående tema på utsmyckning i Era rondellytor? 

 
q Ja 
q Nej 

 
 

 
Vad för tema? 

 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
 

 
Vad har Du för tankar kring kopplingen mellan rondellutsmyckning och 
trafiksäkerhet? 

 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
 



88 
 

Känner Er kommun att fina utformningar i rondellytan blir bortprioriterade 
på grund av trafiksäkerhetsfrågor? 

 
q Ja 
q Nej 

 
Har det skett någon olycka i era cirkulationsplatser där fordon hamnat i 
rondellytan? 

 
q Ja 
q Nej 
q Vet ej 

 
 

 
Har olyckan lett till att ni har ändrat utsmyckningen i rondellytan? 

 
q Ja 
q Nej 

 
 Kommentera gärna  
  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
Vad har de rondellytor varit utsmyckade med? 

 
q Oeftergivliga föremål (större fasta föremål) 
q Markmodelleringar (kullar) 
q Avancerade blomplanteringar 
q Enkla planteringar och gräs 
q Stenanläggningar 
q Annat 

 
Kommentera gärna 
  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
 

 
Har Trafikverket varit inblandade i ändring/avslag/borttagning av någon 
rondellutsmyckning i din kommun? 

 
q Ja 
q Nej 
q Vet ej 
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Det har diskuterats kring att god sikt genom rondellytan är viktigt för 
trafiksäkerheten. Vad är din åsikt om detta? 

 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
Har Ni på kommunen kunskap kring VGU och dess kapitel kring 
rondellutsmyckning? 

 
 VGU=Vägars och gators Utformning  

 
q Ja 
q Nej 

 
Vad anser Du vara bra/relevant med VGU angående rondellutsmyckningar? 

 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
Vad anser Du vara dåligt/irrelevant med VGU rondellutsmyckningar? 

 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
Anser Du att det behövs tydligare krav och råd för kommuner kring 
utsmyckning av rondellytor och dess koppling till trafiksäkerhet? 

 
q Ja 
q Nej 

 
Vilken vägtyp har mest drift och underhålls krävande cirkulationsplatser i 
Er kommun? 

 
q Kommunal väg 
q Statlig väg 

 
Finns det avtal mellan Er och Trafikverket för cirkulationsplatserna på de 
statliga vägarna ? 

 
q Ja 
q Nej 
q Vet ej 
q Finns ej några cirkulationsplatser på statlig väg 
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Vad säger avtalet kring de statliga cirkulationsplatserna? 
 

q Kommunen ansvarar för drift och underhållet av rondellytan 
q Kommunen ansvarar för byggandet av rondellytan 
q Trafikverket ansvarar för byggandet av rondellytan 
q Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av rondellytan 

 
 

 
Finns det avtal mellan Er och Trafikverket angående cirkulationsplatserna 
på de kommunala vägarna ? 

 
q Ja 
q Nej 
q Vet ej 
q Finns ej några cirkulationsplatser på kommunal väg 

 
 

 
Vad säger avtalet angående de kommunala cirkulationsplasterna? 

 
q Kommunen ansvarar för drift och underhållet av rondellytan 
q Kommunen ansvarar för byggandet av rondellytan 
q Trafikverket ansvarar för byggandet av rondellytan 
q Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av rondellytan 

 
 

 
Vad för slags utformning av rondellytor prioriteras i Er kommun? 

 
q Enkelt och lättskött 
q Iögonfallande för att ge maximal marknadsföring 

 
 Kommentera gärna  
  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
Vad är enklast för Er att få pengar till utsmyckning i en cirkulationsplats 
från politikerna? 

 
q Drift och underhåll 
q Investering 
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Har media skrivit om någon av Era rondellutsmyckningar? 
 

q Ja 
q Nej 
q Vet ej 

 
 Kommentera gärna  
  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
 

 
I vilket samband skrev media om er rondellutsmyckning? 

 
q Fint och påhittigt 
q Oestetiskt 
q Upplevs som farligt 
q Olycka har skett 
q Annat 

 
 

 
Har påtryckningarna från media lett till att ni har ändrat utsmyckningen i 
rondellytan? 

 
q Ja 
q Nej 
q Vet ej 

 
 Kommentera gärna  
  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
  
 

 
Vad arbetar Du huvudsakligen med? 

 
q Gestaltning 
q Projektering 
q Trafiksäkerhet 
q Allt som tidigare nämnt 

 
Här finns det plats för dig att kommentera enkäten samt saker som du 
anser extra viktiga. 

 
 ______________________________ 
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Bilaga 8 
Dokumentation från fältstudier 
 

 
Figur 30. Markmodelleringar, Lund (2009) 
 
 

 
Figur 31. Båt, Åhus (2013) 
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Figur 32. Genomfart, Sjöbo (2013) 
 

 
Figur 33. Trippelrotation, Helsingborg (2013) 
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Figur 34. Mast, Helsingborg (2013) 
 

 
Figur 35. Björn, Åstorp (2013) 
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Figur 36. Ljusbollar, Klippan (2013) 
 

 
Figur 37. Havsbris, Landskrona (2013) 
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Figur 38. Tulpan, Landskrona (2013) 
 

 
Figur 39. Vattendamm, Kristianstad (2013) 
  
 

 


