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Sammanfattning 

Det finns många faktorer som måste vara med när det kommer till val av växter i vägmiljöer. 

Till exempel måste det finnas en medvetenhet vad gäller salt- och koldioxidpåverkan. Detta 

arbete ger korta sammanfattningar av några av dessa bitar samtidigt som huvuddelen av 

arbetet har lagts på att inventera rondeller i Uppsala och i Växjö. Syftet med det är att ta reda 

på om det finns några generella växter att rekommendera i vägmiljöer. 

   

En metod vägverket använder för att minska risken för halka, vid minusgrader, på vägarna är 

saltning.2 Saltet påverkar jorden genom en försämrad struktur och därmed försämrad 

näringshållande förmåga. Det påverkar träden genom att vattenupptagningsförmågan blir 

försämrad vilket kan leda till torkskador.7  

Det finns fördelar med att använda vildväxande tork- och salttåliga perenna örter för att 

åstadkomma en mer skötselextensiv yta. Örter som vilt förekommer på havsstränder i 

väggrenar och andra extrema växtplatser är anpassade för att växa på dessa karga platser och 

tål uttorkning väl.11 

 

Genom att använda så kallade skelettjordar kan chanserna för att växtmaterialet ska överleva 

och trivas i vägmiljöer öka. Skelettjorden används till att utöka utrymmet för nyplanterade 

träd samt för att vitalisera befintliga träd som lider av syre-, vatten-, närings- och 

utrymmesbrist.7 

 

Vid inventeringar av rondeller i Uppsala och Växjö kom det fram både generella resultat samt 

mer specifika resultat för de enskilda rondellerna.  

Generellt försöker man arbeta med den principen att anläggningen ska vara så skötselfri som 

möjligt. Nävor används ofta som marktäckre både i Uppsala och i Växjö 

I Växjö förekommer ofta Stefanandra i refugplanteringarna och Björkspirean används gärna i 

vägmiljöer runt om i Växjö. 

I Uppsala använder de sig ofta av snöbär och har mindre träd i rondellerna än i Växjö.  
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1. Bakgrund 

För att komma närmare en lösning av de problem som uppstår då det ska väljas växter vid 

rondellanläggningar och andra anläggningar kring vägarna behövs det kunskap kring 

miljöpåverkan och utsläpp. Det behövs vidare kunskap om växters påverkan av salt samt vilka 

markförhållanden som bör råda för att få en kraftig tillväxt på de planterade växterna.  

 I Sverige idag byggs fler och fler cirkulationsplatser i syfte att minska trafikolyckor. 1 Vid 

dessa cirkulationsplatser bildas restytor så som refuger och rondeller. Oftast vid dessa platser 

väljer kommunen och arkitektfirmor att plantera växtmaterial så som träd, buskar och 

perenner. Inga undersökningar som tagit upp växtmaterialens krav på dessa platser, har hittats.  

 Vilka växter fungerar i en rondell eller refug?  Finns det växter som absolut inte borde 

planteras i en vägmiljö? Detta är viktiga frågor och svaren kan underlätta för kommunen både 

när det gäller ekonomi och skötsel. I arbetet förekommer tre uttryck som bör redas ut. Dessa 

är Cirkulationsplats, rondell och refug. Cirkulationsplats är hela det område som rymmer 

vägbanor och det som blir där mellan. I mitten av cirkulationsplatsen bildas en rund ring och 

denna ring kallas rondell och är ofta utsmyckad med olika material. I vardagligt tal dras det 

ofta ett lika med tecken mellan cirkulationsplats och rondell men i detta arbete är det två 

skilda saker. Refug är ytterligare ett utryck som hör samman med de områden som hamnar 

mellan två vägbanor ofta är dessa i något avvikande material.  

 

 

 

2. Syfte 

Målet med denna undersökning är att sammanfatta ett redan befintligt material vad gäller 

utsläpp, saltpåverkan och skelettjordar samt att skapa en djupare förståelse för växtval längst 

vägarna. Tio rondeller i Växjö samt sex rondeller i Uppsala har inventerats i syfte att ta reda 

på vilka växtmaterial som används och hur anpassade dessa växter är till den omgivande 

miljön. Inventeringen tar även upp punkter som marktäckning, konst och olika 

användningsoråden för växtmaterialet. Ur detta har det producerats en växtlista där material 

som är speciellt lämpligt att använda längst med vägarna redovisas. 
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3. Metod 

Litteratur har sökts i syfte att ta fram information om vägmiljön vid rondeller samt litteratur 

som tar upp växtval och rondeller i allmänhet. Tio rondeller har inventerats i Växjö och sex 

rondeller i Uppsala med syfte att beskriva vad som planterats i rondellerna, om detta 

växtmaterial växer bra eller dåligt samt om det finns några växter som återkommer i flera 

rondeller.   

Vidare har telefonsamtal med ansvariga för rondellerna i Uppsala skett för att kunna bekräfta 

växtmaterialens namn samt för att reda ut anläggningsår för de olika rondellerna. Dessa 

samtal finns både med i resultatet och i bilagorna. I Växjö har ett möte med Henry Carlsson 

på Växjö kommun ägt rum. Information angående växters namn samt anläggningsår för 

rondellerna har tagits fram från register och kopior har erhållits.  

Bilderna som finns i bilagorna har författaren själv fotograferat.   

 

Urval   

Val av städer skedde utifrån att inventering av rondeller skulle underlättas. Vidare ligger både 

Uppsala och Växjö i zon 3 vilket begränsar växtsortimentet men också underlättar vid 

analysen. De enskilda rondellerna valdes också för att underlätta vid inventering. 
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4. Resultat, litteratur studie 

 

 

 

 

4:2 Utsläpp 

För att förstå problematiken kring utsläpp börjar detta avsnitt från början. 

Atmosfären bildades ursprungligen av en samling gaser som kom ifrån jordens inre. Dessa 

gaser frigjordes bland annat vid vulkanutbrott. Denna ursprungliga atmosfär har förändrats 

under tidens gång genom inverkan av solljus och biologiska aktiviteter.2 Atmosfären 

innehåller permanenta gaser, variabla gaser och ickegaser. De permanenta gasernas 

koncentration förändras mycket långsamt. De största gaserna i den permanenta gruppen är 

kväve, syrgas och argon. Tillsammans utgör dessa tre gaser 99 % av atmosfärens torra volym 

(det vill säga volymen exklusive vatten).2 

 Tre av de variabla gaserna är vattenånga, koldioxid och ozon som till skillnad från de 

permanenta gaserna har en kort omsättningstid. 2 

 När de fossila bränslena kol och olja bränns bildas svavel. Svavel påverkar klimatet genom 

bildningen av så kallade sulfataerosoler. Dessa partiklar förändrar förutsättningen på flera 

saker i atmosfären. Till exempel är partiklarna bra reflektorer av solljus vilket kan leda till ett 

svalare klimat.2 Dessutom kan de fungera som kondensationskärnor och främja 

molnbildningen vilket också påverkar klimatet med en svalare temperatur. 2 

 

Antropogent uppkommer svavel genom fossil bränning vilket sker då vi till exempel kör bil. 

Människans utsläpp av svavel är ungefär tre gånger så stort mot det naturliga utsläppet. 2 
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4:3 Marknära ozon 

Marknära ozon kan också kallas markozon eller troposfäriskt zon och är helt enkelt ozon nära 

jordytan.3  Till skillnad från ozonet i atmosfären, som skyddar jorden från stark UV-strålning, 

är det marknära ozonet skadligt för både växter och djur. Det kan till och med vara skadligt 

för människan i vissa fall 4  Ozonet hindrar fotosyntesen och skadar vattenbalansen hos 

växter. 3 Ozonet bildas naturligt vid elektriska urladdningar som till exempel åska.4 Ozonet 

angriper membran i cellen och framkallar oxidativ stress vilket anses vara giftigt för 

växterna.4  

Trädets tillväxt påverkas då ozonet skadar bladen och därigenom fotosyntesen. Fördelningen 

av kolhydrater inom växten förändras. När en växt får brist på ett ämne läggs all energi på att 

bygga ut den del som producerar detta ämne på bekostnad av annat.4 Växter som utsätts för 

höga ozonhalter blir mindre än växter som inte utsatts för ozonhalter. De har dessutom sämre 

utvecklat rotsystem och tappar sina blad i förtid. 4 

Växter reagerar olika på ozon. Vissa får synliga skador i form av fläckar eller prickar medan 

andra reagerar genom att bladen på växten har en kortare livslängd. Olika växter har olika stor 

motståndskraft vilket resulterar i att konkurrensförhållandena förändras och vissa arter slås ut 

helt. 5  
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4:4 Koldioxid 

Kol förekommer naturligt i atmosfären, främst som koldioxid och metan. Dessa två ämnen är 

viktiga växthusgaser.2 Vid de gröna växternas fotosyntes tas koldioxid upp från atmosfären 

och binds genom olika kolföreningar. När respiration sker på olika sätt frigörs koldioxiden 

som återförs till atmosfären.2 

I syrefria områden som till exempel vid våtmarksområden bildas istället metan vi respiration. 

Samma gas bildas i haven, hos idisslare och i sötvatten.2  

Människan har sedan industrialiseringen ökat utsläppet av olika växthusgaser, främst fossil 

koldioxid. Med fossil koldioxid menas sådan koldioxid som frigörs vid förbrännig av fossila 

bränslen (kol, olja, naturgas) och som därigenom innebär ett nettotillskott av koldioxid i 

atmosfären.2 Koldioxid är den antropogena gas som har störst inverkan på växthuseffekten. 2 

Detta är dock inte någonting som bidrar negativt då växter ska väljas utan är snarare en 

anledning till att plantera fler växter i stadsnära miljöer eftersom dessa behöver koldioxid för 

att bilda syre.  

 

 

4:5 Träden som renare 

Vid förbränning av biobränslen, såsom ved, bildas visserligen koldioxid, men när trädet 

tidigare växte skedde, genom fotosyntesen, ett motsvarande upptag av koldioxiden från 

atmosfären. I Sverige sker ett nettoupptag av koldioxid om cirka fem miljoner ton per år, 

vilket motsvarar en tredjedel av utsläppen från förbränningen av fossila bränslen och 

industriprocesser. 2 
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4:6 Salt på vägarna  

Vägverket har som mål att Sveriges vägar ska vara möjliga att färdas på dygnet runt, året runt. 

Dessutom ska alla trafikanter nå sitt mål inom rimlig tid. För att följa dessa mål måste 

vägverket jobba hårt under vinterhalvåret då risken för halka är mycket stor. En metod 

vägverket använder för att minska risken för halka på vägarna är saltning. Detta är en metod 

som skapat många debatter genom åren, då saltet dels orsakar rost på fordonen, men också för 

att saltet har en negativ inverkan på den omgivande miljön.6 Saltet påverkar jorden genom en 

försämrad struktur och därmed försämrad näringshållande förmåga. Det påverkar träden 

genom att vattenupptagningsförmågan blir försämrad vilket kan leda till torkskador.7 

De gröna delarna på växter är känsliga för salt. Barrträd (särskilt granar) är känsligare än 

lövträd då barrträden inte fäller sina barr varje år. Saltet kan hämma trädens tillväxt. Skador 

på trädens rötter på grund av salt förekommer bara i mycket utsatta stadsmiljöer, där området 

runt trädet är stensatt eller asfalterat. Där kan saltvattnet komma nästan direkt till rotsystemet 

utan att först spädas ut i marken. Längst med vägarna har salttåliga växter gynnats på andra 

växters bekostnad. 8 

Vägverkets mål är att miljön ska ta så lite skada som möjligt och de vill egentligen undvika 

vägsaltet helt och hållet men för tillfället är saltet det säkraste och mest ekonomiska 

alternativet.6 Vägverket har dock under tre vintrar genomfört en undersökning på riksväg 62 i 

närheten av Hagfors i Värmland. I år, 2008, har och ska testerna göras på mindre vägar. 

Vägverket undersöker effekterna av att blanda socker med vägsaltet. Hittills har vägverket 

resultat visat på minskade rostangrepp och mindre utsläpp. Dessutom håller blandningen 

längre och vägen torkar upp snabbare.8  

Vägsaltet sprids från vägarna vidare till omgivningarna på tre sätt; genom avrinning då saltet 

transporteras bort som vägdagvatten, genom stänk då bilar kastar upp saltet från vägbanan till 

omgivningen och slutligen genom vinden som sprayar saltet på omgivningen9 (se bilaga W). 
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4:7 Vägverkets idéskrift om cirkulationsplatser10 

I denna skrift, som är framtagen på uppdrag av TS-gruppen vid vägverket, är syftet att 

återföra erfarenheter från de cirkulationsplatser som byggts och därmed också kunna urskilja 

viktiga aspekter för framtida nya korsningar och korsningsombyggnader.10 

Hur många som läst denna idéskrift samt hur många som följt den vid planering och 

genomförandet av rondeller finns det ingen information om, dock tar skriften upp många olika 

intressanta punkter som finns redovisade nedan.  

 

Det bör finnas en relation mellan rondellen och dess omgivning. Huvudsyftet med 

cirkulationsplatsen utformning bör vara att säkerhetsställa att trafikanterna enkelt och i tid kan 

uppfatta cirkulationsplatsen och därmed anpassa hastigheten och körsättet till omgivningen. 

Dessutom är det viktigt för trafikanten att i tid förstå vilka vägval som är möjliga.   

 

Vidare tar skriften upp hur man kan och bör använda växt- och markmaterial i rondellen och 

cirkulationsplatsen. Skriften tar upp vikten av växt- och markmaterialet korresponderar med 

omgivande bebyggelse respektive naturmiljö. En alltför rik mångfald av material riskerar att 

ge ett splittrat intryck som kan riskera trafiksäkerheten. Man bör vara väl medveten om träd 

och buskars visuella effekt. De kan till exempel användas för att förstärka ett perspektiv, 

avskärma oönskade utblickar eller förstärka en viss karaktär. Träden syns till exempel på 

avstånd och kan annonsera korsning medan buskar kan användas till att förstärka 

cirkulationens grundform. Skriften tar även upp vikten av att utnyttja växtlighetens variationer 

under årstiderna och göra medvetna val vad gäller vackra höstfärger, blommande eller 

vintergröna växter. Planteringarnas skötselbehov bör anpassas till de resurser som finns och 

växtligheten bör vara väl lämpad för den speciella vägmiljön. Skriften tar dock inte upp 

exempel på växtmaterial som lämpar sig i vägmiljö och inte heller vad vägmiljö innebär.  
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4:8 Salttåliga örter i trafikmiljöer 11 

I en artikel om salttåliga örter skriver Stefan Claesson att det i anslutning till vägar och 

trafikplatser finns en mängd restytor. Dit räknar han bland annat refuger och rondeller som 

ofta består av standargräsblandningar och saknar både estetisk och biologiskt värde.  

Han skriver att detta ofta beror på att kostnaderna bestämmer, till stor del, när ytorna ska 

utformas vid projektering och anläggning. Ytorna är ofta, ur skötselsynpunkt, dyra att sköta i 

förhållande till sin storlek då de vanliga maskinerna är för stora för att använda.  

Vidare tar han upp problemet arbetsmiljö och argumenterar för att det på dessa restytor är risk 

för att bli påkörd och att det även finns problem med avgaser och buller.   

Claesson tar upp fördelarna med att använda vildväxande tork- och salttåliga perenna örter för 

att åstadkomma en mer skötselextensiv yta. Örter som vilt förekommer på havsstränder i 

väggrenar och andra extrema växtplatser är anpassade för att växa på dessa karga platser och 

tål uttorkning väl. I Jönköping gjordes 1996 och 1997 försök där salttåliga örtplanteringar 

anlades. Växterna som planterades var naturligt förekommande på havsstränder och andra 

ganska torra ståndorter. Tjugotvå arter planterades 1996 (se bilaga V) under oktober månad. I 

juni 1997 ersattes de arter som dött av tre nya arter (se bilaga V). Under försöken kom det 

fram att gräslök, fetknoppsarterna och fetbladen var arter som växte mindre bra och 

rekommenderas därför inte att användas. Styvmorsviolen producerar frön och sprider sig 

därför fort. Strandråg är en växt som behöver avgränsas för att inte sprida sig via rötter men är 

en ypperlig växt att använda för att skapa karaktär åt platsen även vintertid.  

Claesson tar även upp en kravlista på växtmaterial i vägmiljöer denna redovisas nedan.  

 

Växtmaterialet måste vara; 

Salttåligt 

Torktåligt 

Lättetablerat 

Snabbväxande 

Lättförökat 

Ha en bra spridningsförmåga 

Ha en vacker blomning 

Kunna konkurrera ut ogräs 

Skötselextensiva  

 

 



S i d a |  
 

10p B Rondellen och dess växtmaterial  Helena Bosell Olsson 

12

4:9 skelettjordar 

Skelettjord är den jord som bär upp trafikytan samtidigt som den fungerar som utrymme för 

stadsträdens rötter. Skelettjorden under de hårdgjorda ytorna används till att utöka utrymmet 

för nyplanterade träd samt för att vitalisera befintliga träd som lider av syre-, vatten-, närings- 

och utrymmesbrist.7 

Skelettjordar byggs i huvudsak enligt tre modeller: CU- soil, Göteborgsmodellen och 

Stockholmsmodellen. CU-soils används i Nordamerika och Australien. Göteborgsmodellen 

baseras på rekommendationer som kom under 1991-1993 medan Stockholmsmodellen baseras 

på rekommendationer som publicerades under 1998.7 

För att bygga trafikerade hårdgjorda ytor i staden krävs att skelettjorden dimensioneras för att 

klara trafikbelastning. Terrassen kallas det grundmaterial som hamnar på botten i växtbädden. 

Efter det kommer ett förstärkningslager, bärlager och ett ytlager. Ytlagret kan vara av flera 

olika material som till exempel sättsand och smågatsten medan man till förstärkningslagret 

och bärlagret använder antingen samkross eller makadam.7 

 

I Växjö kommun är fenomenet skelettjord relativt nytt och används inte alltid vid 

rondellbyggen. Dock är målet att så småningom kunna använda skelettjordar vid alla 

anläggningar. Henry Carlsson, Parkingenjör vid tekniska park- och naturavdelningen i Växjö 

kommun säger att de har sett fördelar med skelettjordar så som kraftigare träd och längre 

livslängd. Henry Carlsson har efter att läst om både Stockholm- och Göteborgsmodellen tagit 

fram en skelettjordsblandning som han tror fungerar. På nästa sida presenteras denna skiss 

över hur Växjö kommun vill att sina skelettjordar ska anläggas. 

 

Ett stort problem för träd i stadsmiljö är dålig dränering orsakad av kompakterad terrass under 

anläggandet av skelettjorden. En jord med humus har en högre vattenhållande förmåga och 

brist på organiskt material försämrar jordens vattenhållande förmåga. Vatten- och 

syretillgången avgör om växterna kan ta åt sig näring eller inte.12 

Det organiska materialet är också den viktigaste källan för näringsämnena kväve och fosfor. 

Detta material gynnar också mikrolivet.7  

Tyvärr saknas ofta det organiska materialet i en urban jord eftersom det näringsrika avfallet 

städas bort. 12 
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Skiss på en skelettjordsblandning 

(Henry Carlsson, Parkingenjör vid tekniska park- och naturavdelningen i Växjö kommun) 
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5. Resultat vid inventering 

Nedan visas en sammanställning av inventering i Växjö och i Uppsala. Denna 

sammanställning gör inga som helst anspråk på att visa de generella tillstånden vad gäller 

växtmaterial och anläggningsätt. Slutsatser kommer att dras från de inventerade rondellerna 

och endast ifrån dessa. Det ska även klargöras att detta bara är en liten del av alla de rondeller 

som finns, både i Växjö och i Uppsala. Urvalet av rondeller har skett med hänsyn till 

nåbarhet. Därför ligger de allra flesta rondellerna i eller i närheten av städernas centrum.  

All information om den särskilda rondellen finns som bilagor i slutet av arbetet.  

Texten i detta stycke kommer att hänvisas antingen till bilagorna eller till tabellen på nästa 

sida. Tabellen är en sammanfattning av bilagorna och framtagen för att vara ett hjälpmedel för 

läsaren. 

 

Generellt försöker man arbeta efter den principen att anläggningen ska vara så skötselfri som 

möjligt. Detta kan man se då det i de flesta rondeller marktäcks med antingen markduk, grus, 

täckbark eller perenner. I flera rondeller använder man två eller fler av de ovannämnda 

marktäckarna för att undvika eller motverka ogrässpridning.  

 

Nävor används ofta som marktäckare både i Uppsala och i Växjö. Det är svårt att se några 

generella sorter som fungerar extra bra men de nävor som finns med i inventeringen växte 

frodigt och täckte marken bra.  

  

I de flesta av rondellerna i Växjö står träd planterade och det är uteslutande lövträd. I Uppsala 

finns det endast träd i två av de inventerade rondellerna. Arterna varierar och det är svårt att 

säga vilka träd som skulle vara att föredra. När det gäller träd är det viktigare att tänka på 

markförberedelserna (se avsnitt 4:8 skelettjordar) snarare än att välja ”lämplig” art eller sort.  

 

I tio av sexton cirkulationsplatser har arkitekterna valt att fortsätta använda den runda formen 

även i rondellen i stället för att frångå den som i västerledsrondellen där det istället har 

arbetats med trekanter.  

 

Vid de flesta cirkulationsplatser används det samma markmaterial i refugen som i rondellen.  

Detta gör att cirkulationsplatsen ser sammanhängande ut och det skapar ett lugnt intryck för 

billisten. 10 
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På flera ställen har det arbetats utifrån att cirkulationsplatser som ligger längst samma gata 

ska ha något gemensamt. Detta kan tydligt ses längst gatan där rondell 4,5 och 6 ligger i 

Uppsala. Här har arkitekterna använt samma mark- och växtmaterial. Också detta ger ett 

lugnare intryck.10 

 

Efter inventeringen går det att fastslå att två sätt används när man anlägger rondeller i Uppsala 

och Växjö. Antingen anläggs rondellen som en kulle eller i sektioner. Båda sätten 

representeras i de båda städerna dock är det vanligare att det anläggs rondeller som kullar i 

Växjö medan sektioner används mer i Uppsala.  

 

Både i Uppsala och i Växjö finns det rondeller vars kanter är delvis eller helt plana mer 

körbanorna. Ofta konstrueras rondellen på det sättet då det är trångt och tung trafik så som 

bussar och lastbilar egentligen inte kan ta sig förbi. Dessa kan då gena över rondellen istället 

för att behöva köra en annan väg.10  

 

Efter att ha inventerat rondellerna kan det sägas att flera olika syften med rondellerna har 

utkristalliserats. Förutom det huvudsakliga syftet som är att billisten säkrare ska ta sig igenom 

en korsning6 så finns det även sekundära syften så som att förmedla en historia. Ett exempel 

på detta är I 11-rondellen (se bilaga L). Eller att framhäva konst som vid Furutårondellen (se 

bilaga A). Ytterligare har det använts växtmaterial i olika syften. Till exempel har 

växtmaterial använts för att förtydliga olika former. Detta syns tydligt vid Skogsudde-

rondellen (se bilaga G) där avenbokshäck bildar trekanter och vid Sigfridsrondellen (se bilaga 

I) används Sibirisk spirea för att framhäva en cirkellabyrint.  Växtmaterial används vidare för 

att motverka genomsikt. Ett tydligt exempel på detta går att se vid rondellen i Stenhagen (se 

bilaga N) där höga buskar och träd planterats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S i d a |  
 

10p B Rondellen och dess växtmaterial  Helena Bosell Olsson 

16

Tabell med sammanfattning av inventeringar 
Rondell  Format Växtmaterial Konst Belysning Marktäck

ning 
Refuger 

Växjö       
1.Furutå 
Anlagd 1998 

kulle Kaprifol - Lonicera Sp 
Skogskornell- Cornus 
sanguinea ’Winter 
Flame’ 
Dvärgen- Juniperus 
communis ’Repanda’   
Björkspirea - Spirea 
betulifolia ’Tor’ 

Hand med 
äpple 

Belyser konsten En dm 
grus 

Björkspirea - Spirea 
betulifolia ’Tor’ 

2.Vallviks 
Anlagd 2004 

kulle Bokhäck- Carpinus 
betulus 
Gullregn- Laburnum 
alpinum 
Praktnäva- Geranium 
himalayense 
Strålrudbeckia- 
Rudbeckia fulgida 
’Goldstrum’ 

 Ingen belysning Grus 
Markduk 
 

Stefanandra- 
Stephanandra incisa 
’Crispa’ 

3.Södra allé 
Anlagd 2005 

Nivåer Sedummatta 
Rödek- Quercus rubra 

 Belyser trädet och 
cementcirklarna  
 

Grus 
 

Flocknäva- 
Geranium 
cantabrigiense 
’Bikovo’ och 
’Karmina’ 

4.Ljungfälle 
 

Kulle Ask- Fraxinus 
excelsior 
Nepeta- Nepeta sp 
Rudbekia- Echinacea 
purpurea ’Magnus’ 

 Ingen belysning Ingen 
marktäckni
ng 

Strålrudbeckia- 
Rudbeckia fulgida 
Lammöron-Stachys 
bysantina  
Alunrot - Heuchera sp. 
’Mint Frost’ 
Funkia- Hosta 
’halcyon’ 
Daglilja - Hemerocallis 
sp. ’sommerwind’ 

5.Trummen 
Anlagd 2003 

Kulle Blodnäva- Geranium 
sanguineum ’Album’  
Praktnäva- Geranium 
hybrid ’Johnsons Blue’ 
Tuvkornell - Cornus 
stolonifera ’Kelsey´s 
Darf’ 
Ginnalalönn- Acer 
tataricum ssp. Ginnala 

 Uppifrån och ner Grus 
 

 
Stenlagda 

6.Skogsudde 
Anlagd 1999 

Kulle Avenbok- Carpinus 
betulus 
Lönn- Acer 
platanoides 

 Ingen belysning Grus 
 

Stefanandra- 
Stephanandra incisa 
’Crispa’ 

7.Sigfrids 
Anlagd 2003 

 Sibirisk spirea- Spirea 
trilobata 
Strålrudbeckia-
Rudbeckia fulgida 

 Uppifrån och ner Småsten 
Markduk 

Stefanandra- 
Stephanandra incisa 
’Crispa’ 

8.Västerleds 
Anlagd 1993 

Kulle Buxbom- Buxus 
semp.‘Faulkner’ 
Krypen  - Juniperus 
com. ’Hornibrookii’ 
Tuja - Thuja 
occidentalis ‘Smaragd’ 

 Ingen belysning Markduk 
grus 

Rabattros- Bonica sp. 
 

9.Vikinga 
 

Avrinni
ng 

 Inget växtmaterial Fotboll 
ochstålstäl
lning 

Lyser rakt upp stenlagd  
Stenlagda 
 

10.Ill 
Anlagd 1999 

Kulle Avenbok- Carpinus 
betulus 
Nepeta- Nepeta sp. 

Cykel och 
vaktkur 

Ingen belysning Ingen 
marktäckni
ng 

Björkspirea - 
Spiraea betulifolia 
‘Tor’ 
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UPPSALA       

1.Stenhagen 
Anlagd 2007 

Nivåer Aronia - Aronia sp. 
Lammöron- Stachys 
bysatina 
Hjärtbergenia- 
Bergenia cordifolia 
En- Juniperus sp. 
Snöbärsbuske- 
Symphoricarpus Albus 
Pelarasp- Populus 
tremula ’Erecta’ 
Gräs- Miscanthus sp. 

Lökväxt-  Allium sp. 

 Belysning i  
Rabatterna 
Samt belysning  
Runt rondellen 

Täckbark 
Grus 
 

 
Stenlagda 
 

2.Ringgatan 
 

Nivåer Berberis- Berberis sp. 
Kryp- el. dvärgen- 
Juniperus sp. 

 Ingen belysning Ingen 
marktäckni
ng 

Stenlagda 
 

3.Polishuset 
 

Kulle Lönn- Acer 
platanoides 

 Belyser träd Ingen 
marktäckni
ng 

Lönn- Acer 
Platanoides 

4.Kyrkogård 
Anlagd 2001 

Nivåer Flocknäva- 
Geranium 
macrorrhizum 
’Spessart’ 
Tuvsnöbär- 
Symphoricarpus 
’Arvid’  
Lökväxter 

 Ingen belysning Ingen 
marktäckni
ng 

Flocknäva- 
Geranium 
macrorrhizum 
’Spessart’ 

 5.Muttern 
 

Nivåer Flocknäva- Geranium 
macrorrhizum 
’Spessart’ 
Tuvsnöbär- 
Symphoricarpus 
’Arvid’ 

 Ingen belysning Ingen 
marktäckni
ng 

Stenlagda 

6.Studentsta
d 
Anlagd 2005 
 

Nivåer Flocknäva- Geranium 
macrorrhizum 
’Spessart’ 
Tuvsnöbär- 
Symphoricarpus 
’Arvid’ 

 Lyser ner på 
planteringen 

Ingen 
marktäckni
ng 

Stenlagda 
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5:2 Rondeller i Växjö  

Ofta förekommer Stefanandra i refugplanteringarna, denna växt har fina höstfärger och växer 

frodigt på dessa platser.  

Den har även en bra täckande förmåga som är viktigt då skötsel ska räknas in.10  

 

I södra allérondellen (se bilaga C) har man anlagt en plantering med hjälp av en sedummatta 

från Veg tech. 

Denna matta innehåller flera olika sedumväxter som får utvecklas fritt på växtplatsen. I 

slutändan är det då de sorter som trivs på platsen som tar över i mattan. 13 

Under stycket 4:7 salttåliga örter i trafikmiljöer visade en undersökning att fetbladsväxter 

växte dåligt i vägmiljöer och rekommenderades därför inte. Södra allérondellen är anlagd år 

2005 och sedummattan ser ut att må bra. De sorter som trivs har tagit över och täckt hela ytan.  

 

Björkspirean är en växt som finns planterad i flera rondeller och som växer bra i vägmiljön. 

Det var också en av de växter som Henry Carlsson13 tipsade om vid ett samtal med honom 

Björkspirean används ofta i vägmiljöer runt om i Växjö utan problem med dålig tillväxt. 

 

Under stycket 4:5, salt på vägarna, finns det uppgifter som visar på att barrväxter skulle vara 

särskilt känsliga för saltpåverkan. I Växjö har det arbetats mycket med dvärg- och krypen, 

som har visats sig fungera bra. Förutom de sorter som är inventerade, nämnde Henry 

Carlsson13 ytterligare en sort; Juniperus horizontalis ’Glauca’ - blå krypen. Denna krypen 

används ofta av kommunen och har visat sig fungera väl i vägmiljöer.  
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Strålrudbeckian är en perenn som används i flera av rondellerna, den är känd för att kunna stå 

soligt och är inte kräsen vad gäller växtplats14 och den växer frodigt i de rondeller som 

inventerats.  

 

 

 

 

 

 

 

5:3 Rondeller i Uppsala 

I Uppsala använder de sig ofta av snöbär. Skillnader går att se på tuvsnöbäret som är planterat 

i rondellen på kyrkogårdsgatan (se bilaga R) år 2001 jämfört med tuvsnöbäret som är 

planterat år 2005 i rondellen vid studentstaden (se bilaga T). Till exempel var det senare 

tuvsnöbäret fortfarande grönt vid inventeringstillfället medan det på kyrkogårdsgatan var 

gulnat. Detta kan ha flera olika förklaringar. Marken kan till exempel vara bättre förberedd 

med en så kallad skelettjord (se avsnitt 4:8 skelettjord) vid studentstaden. Det kan också ha att 

göra med att mer näring eller organiskt material har tillförts rondellen vid studentstaden. (se 

avsnitt 4:8 skelettjord). Ytterligare en faktor kan vara att mindre trafik transporterar sig runt 

cirkulationsplatsen vid studentstaden jämfört mot cirkulationsplatsen på kyrkogårdsgatan. 

Trafiken påverkar salttillförseln i planteringarna (se avsnitt 4:5 salt). 

 

Stenhagenrondellen (se bilaga N) känns speciellt påkostad eftersom den innehåller många 

olika material och växter. Den känns dock för nyanlagd för att kunna dra några slutsatser om 

hur väl fungerande växtmaterialet är. 

 

Rondellen på Ringgatan (se bilaga O) är ett bra exempel på hur det kan se ut när skötsel 

uteblivit. Där växer många olika ogräs som har tagit över på de ställen där växtmaterialet inte 

orkat växa. I denna rondell kanske det handlar mer om utebliven skötsel och marktäckning 

snarare än ett dåligt växtmaterial. Det finns inga uppgifter om när denna rondell anlades och 

det går därför inte att dra några slutsatser om växtmaterialets ålder. Kanske är det naturligaste 

att byta ut växterna mot nya istället för att till exempel gödsla upp jorden.  
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5:4 Växtmaterial 

Listan är främst framtagen utifrån de växter som förekom vid inventeringar. 

 Strandråg – Leymus arenarius  

Strandrågen beskrivs, i stycket salttåliga örter i vägmiljö, som en växt som ger 

karaktär åt platsen även vintertid. 

 
  
Spirea – Spiraea sp. 

Flera sorters spireor används i vägmiljöer. Björkspirea är en av de sorter som 

finns planterad i rondeller i Växjö. Där fungerar den mycket bra.  

 

  

Lövträd hellre än barrträd 

Då barrträden inte släpper sina barr lika ofta som lövträden tappar sina löv är det 

större risk att barrträden får saltskador. 

 

 

Strålrudbeckia – Rudbeckia fulgida  

Växten trivs bäst i varm mullrik jord och kan stå i soligt läge. Under torrperioder 

kan man behöva vattna. Rudbeckian är inte kräsen men kan behöva en dränerad 

växtplats. Perennen är tuvbildande. 14 Denna växt klarar flera av kraven som 

ställs under rubriken 4:7 Salttåliga örter i trafikmiljöer. Den klarar till exempel 

kraven på att vara torktålig, snabbväxande, ha en vacker blomning och är 

dessutom relativt bra på att konkurera ut ogräs. 

 

 

Nävor – Geranium endressii och Geranium himalayense 

Många arter i detta släkte trivs bra på platser där man inte har en  

alltför stor saltexponering. De bildar täta bestånd och klarar  

konkurrensen med ogräs bra.11 Nävor klarar nästan alla de krav som tas upp 

under  4:7 Salttåliga örter i trafikmiljöer. 

 

 
 



S i d a |  
 

10p B Rondellen och dess växtmaterial  Helena Bosell Olsson 

21

Stefanandra - Stephanandra incisa 

Släktet innehåller fyra arter och är nära släkt med spirea. 

 Busken trivs i lätta jordar. 

Sorten ´Crispa´ har krusiga blad och är kuddbildande och 

växten har ett fint bladverk långt in på hösten.15 

I Växjö används denna växt ofta i refuger där den växer frodigt.  

 

Dvärgen och krypen – Juniperus communis ’Repanda’  och Juniperus com. ’Hornibrookii’ 

Trots att barrväxter generellt inte är något att föredra finns det ändå arter som 

fungerar bra. På Växjö kommun rekommenderas sorten blå krypen (Juniperus 

horizontalis ’Glauca’) som en utmärkt marktäckare.     

 

Snöbär – Syphoricarpos albus 

Denna växt finns i flera rondeller i Uppsala och växer bra. Busken tappar dock 

bladen ganska tidigt på hösten. 
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6. Diskussion 

Många av källorna till detta arbete kommer från tidigare arbeten vilket är till en fördel då de 

arbetena redan sammanfattat information så att det inte behöver göras igen. Dock blir 

källhänvisningen i detta arbete lite missvisande eftersom det skrivs i ett tredje led.  

 

Även då inventeringarna av rondeller och refuger varit begränsade så finns det ändå en 

antydan till ”favoritväxter” i de olika städerna. Till exempel är Stefanandra en sådan buske i 

Växjö samtidigt som Uppsala har sin snöbärsbuske.  

Hade denna studie varit mer omfattad finns det anledning att tro att dessa ”favoritväxter” 

skulle framträda ännu tydligare.   

 

Flera växter återkom i de olika rondellerna och refugerna. De trivdes och växte men det är 

svårt att se om detta beror på att dessa växter är mindre saltkänsliga eller om det beror på 

något helt annat. Till exempel kan det istället ha att göra med hur växtbäddarna är uppbyggda.  

 

Under stycke 4:7, Salttåliga örter i trafikmiljöer, presenteras en lista på krav som bör ställas 

på växter i trafikmiljöer. Denna lista har under inventeringen och analyserna varit givande att 

utgå ifrån.   

 

Syftet var att ta fram en lista på växtmaterial som är speciellt lämpligt att använda vid 

vägmiljöer. Detta har till viss del gjorts då växterna som finns presenterade trivdes bra vid 

flera rondeller och refuger. Dock är det, som tidigare nämnts, svårt att fastställa orsakerna till 

detta.  

 

Färre rondeller inventerades i Uppsala jämfört med Växjö. Det var dels med anledning till 

tidsbrist men också på grund av att det var svårt att finna rondeller med intressant innehåll i 

närheten av stadskärnan.  

 

Det har även varit svårt att komma i kontakt med ansvariga för de olika rondellerna i Uppsala 

då dessa inte görs av kommunen utan projekteras ut till olika arkitektfirmor.  

På grund av detta fattas det uppgifter, vad gäller anläggningsår och växtlistor, på bilagorna 

och i resultatet.  
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Detta arbete kan utvecklas mycket.  

Växtlistan som utvecklats gör inga som helst anspråk på att vara fullständig och zontäckande. 

Det finns utrymme för att göra vidare studier både vad gäller växtval vid vägmiljö och 

enskilda växters förmåga att klara vägklimatet.   
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BILAGA :A 

Rondell 1: Furutårondellen anlagd 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondellen är gjord som en svagt lutande kulle. Det finns två sorters stenläggningar varav en 

bildar ett kors på mitten som ser inbjudande ut. 

Konst; stålställning som bildar en hand med kunskapens äpple i. Denna konst har barnen i 

Furutåskolan fått arbeta fram.13 På konsten växer två planterade kaprifoler som verkar trivas 

bra. Tre sorters buskar är planterade som cirklar i rondellen (högst buske längst in – lägst 

buske längst ut) i ett äpples färger som fungerar både på sommaren och också på hösten. 

Växtmaterialet är planterat i jord som sedan blivit täckt med ca 1dm grus. Växtmaterialen 

verkar trivas, det har en bra förgrening och täcker bra.  

Belysning finns och är riktad mot konsten. 

 

Växter:  

Lonicera Sp. – Kaprifol    

Cornus sanguinea ’Winter Flame’ - Skogskornell 

Spirea betulifolia ’Tor’ - Björkspirea 

Juniperus communis ’Repanda’  - Dvärgen 

Refugerna innehåller Spirea betulifolia ’Tor’ 
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BILAGA: B 

Rondell 2:Vallviksrondellen anlagd 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna rondell är sluttande som en kulle och har lika stenläggning som i Furutårondellen.  

En bit gräs är sådd eller lagd i en cirkel för att sedan övergå i kortklippt häck.  

Häcken är även den planterad i en cirkel med undantag för en öppning på ca 1.5 m. Detta 

beror förmodligen på underlättning av skötseln.  

Träd är planterade ca 1.5m från varandra och två sorters perenner finns planterade i en fylld 

cirkel i mitten.Träden står i grus med markduk medan perennerna fungerar som marktäckare 

på öppen jord. 

Det finns ingen belysning i denna rondell. 

 

Växter: 

Carpinus betulus – Avenboks häck   

Laburnum alpinum - Gullregn 

Geranium himalayense - Praktnäva 

Rudbeckia fulgida ’Goldstrum’ - Strålrudbeckia 

Refuger med Stephanandra incisa ’Crispa’ - Stefanandra 
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BILAGA: C 

Rondell 3: södra allérondellen anlagd 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna rondell är gjord i olika nivåer där gatsten angränsar till vägbanan för att sedan gå över i 

”småsten” (ca 1,5 cm i diameter). På gruset är en stor cementcirkel i blått utlagd och i denna 

har en matta med sedumväxter från Veg tech lagts ut.  

 Mitt i denna matta med sedumväxter står ett träd planterat och på vardera sida om trädet finns 

två halvcirklar med lutning åt varsitt håll (se bild ovan). Också dessa är i blå cement och 

innehåller rött tegelkross. De två sidor som är riktade mot trädet är klädda med plåt och två 

lampor är riktade mot plåten. Även trädet i mitten är belyst med en lampa upp i kronan. 

  

Växter:  

Sedummatta från Veg tech med blandade sorter  

Quercus rubra – Rödek 

 

I Refugerna är, Geranium cantabrigiense ’Bikovo’ och ’Karmina’ – liten flocknäva, planterad. 
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BILAGA: D 

Analys rondell 1,2 och 3 

 
Furutårondellen; rondellen ligger i anslutning till en skola varvid konsten är kopplad till 

detta (handen med äpplet) ”kunskapens äpple från paradisets träd. Förutom att det är trevligt 

när man namnbestämmer rondellerna så är det också trevligt att förknippa rondellen med 

något i dess närhet. Så länge det sker med måtta! Alla rondeller måste ju inte förknippas med 

något då det lätt blir att man tappar intresset för att skapa ”fina” rondeller (om nu det ska vara 

målet). Det jag menar med detta är att det är farligt att bli låst vid att föremål eller skissförslag 

måste vara förknippade med platsen hellre än att ge beskådaren en positiv känsla. Ofta går det 

dock att kombinera fin rondell med förknippning till platsen precis som de gjort i 

Furutårondellen.  

Södra allérondellen; Här känner man att skaparen av rondellen försöker förknippa rondellen 

med bostadsområdet (som är under uppbyggnad). Precis som området speglar en futuristisk 

känsla gör rondellen det också. Man vill ta kontakt med skaparen för att ta reda på mer om 

dennes tankar kring rondellen! (det måste ju vara positivt ur ett konstperspektiv - att skapa 

frågor och väcka tankar). 

Gemensamt för de tre; rondellerna har aldrig frångått den runda formen utan fortsatt att jobba 

utifrån den (vilket kanske är det mest naturliga). Alla tre rondellerna jobbar också med att 

skapa höjd i mitten (kulleformat eller med nivåer). Ger detta bättre förutsättningar för 

växterna (större jordmassor)? De tre ligger längst med samma gata och jag tycker på ett sätt 

att de har lyckats att få dem att höra ihop. Kanske på grund av att de alla tre använder gatsten 

mot asfalten. Gatstenen är dessutom möjlig att köra upp på då det saknas kant. Billisten kan 

därför inte krocka direkt med rondellerna utan kör istället upp i dem om olyckan är framme.  

Två av de tre rondellerna (nr 1 och 3) använder sig av belysning vilket ger rondellen en tredje 

dimension. Dessutom kan man njuta av rondellen en längre tid både under dygnet och under 

årstidsväxlingen  
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BILAGA:E 

Rondell 4: Ljungfällerondellen anlagd 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna rondell innehåller mest perenner hittills med sina lammöron, alunrot och strålrudbeckia 

i refugerna samt nepeta och röd rubeckia som halvcirklar i rondellen. 

Träd är placerade i en cirkel i mitten av rondellen. 

En grå upphöjd stenkant ligger mellan väg och gräsyta. Gräset täcker hela rondellen med 

undantag för de remsor där perennerna är planterade. Ingen täckning av jorden i remsorna 

förekommer.  

Rondellen sluttar svagt från mitten och utåt och saknar belysning.   

 

Växter;  

Nepeta sp. - Nepeta  

Echinacea purpurea ’Magnus’ – Röd solhatt 

Fraxinus excelsior - Ask  

 

Refugerna är planterade med Rudbeckia fulgida - Strålrudbeckia, Stachys bysantina –

Lammöron,  Heuchera sp. ’Mint Frost’ – alunrot, Hemerocallis sp. ’sommerwind’- Daglilja 

och Hosta ’halcyon’- Funkia 
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BILAGA: F 
Rondell 5: Trummenrondellen anlagd 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna rondell består av en gräsmatta med busköar. Trummenrondellen är den första rondellen 

som frångått den klassiska cirkelformen. Istället har de planterat olika buskar tillsammans 

med marktäckare i öar på den annars heltäckande gräsmattan. Trots att det är marktäckare 

planterade under buskarna så har ett ca 10 cm tjockt gruslager lagts ut i öarna.  

Belysning finns och lyser uppifrån och ner på rondellen.  

Stenläggning mellan vägbana och gräs finns med röda, gråa och svarta plattor.  

Också denna rondell är sluttande från mitten och utåt liknande en kulle. 

 

Växter; 

Geranium sanguineum ’Album’ – Blodnäva 

Geranium hybrid ’Johnsons Blue’ – Praktnäva 

Acer tataricum ssp. Ginnala - Ginnalalönn 

Cornus stolonifera ’Kelsey´s Darf’ - Tuvkornell 

 

Refugerna är stenlagda. 
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BILAGA: G 

Rondell 6: Skogsudderondellen anlagd 1999  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basen i denna rondell är gräs och även denna sluttar svagt från mitten och utåt som en kulle.  

I mitten av rondellen har en mängd buskar planterats för att skapa ett klotliknande buskage. 

Tre lönnar är planterade i varsitt buskage med avenbokshäck. Häckarna skapar tre uddar 

(förmodligen syftar dessa till namnet på rondellen och också gatan de står på)  

Växtmaterialet står i grus och mellan vägbanan och gräsmattan ligger en röd plattläggning 

med samma sten som i refugerna.  

Denna rondell saknar belysning. 

 

Växter;  

Carpinus betulus - Avenbok,  

Acer platanoides - skogslönn  

 

I refugen växer Stephanandra incisa ’Crispa’ - Stefanadra  
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BILAGA: H 

Analys rondell 4,5 och 6  

Dessa rondeller känns äldre än de tidigare rondellerna (detta kan man se främst på trädens 

stammar). De ligger också på en större gata och är storleksmässigt större än rondell 1,2 och 3. 

Rondell 6 är den första rondellen (av de inventerade) som har ett namn som syftar till det som 

finns i rondellen. Två av tre rondeller saknar belysning (nr 4 och 6) medan det på den andra 

gatan fanns belysning i två av tre rondeller.  

Nr 4,5,6 har alla till skillnad från 1,2 och 3 upphöjda kanter. Detta gör det svårare för 

billisterna att snedda över rondellen.  

Vid alla de inventerade rondellerna försöker man arbeta med samma marksten i rondellen som 

i refugerna. I några fall arbetar man också med samma växtmaterial i refugerna som i 

rondellerna.  

Rondell 4 skiljer sig från de andra genom att det här är perennerna som ”för samtalet” i de 

andra rondellerna är perennerna ofta marktäckare. En tendens till ”perennarondell” ser man 

dock i rondell 2 där strålrudbeckia och geranium ändå finns där för sin färg och forms skull. I 

rondell två är det dock andra saker som också spelar roll, till exempel tror jag att perennerna 

ska kontrastera gullregnet och kanske vara en förlängare av den gula färgen när gullregnet har 

slutat att blomma.  

Det känns inte som om de tre sista rondellerna (4,5 och 6) är lika påkostade som de första tre. 

Kanske beror det på att huvudingrediensen i de sista rondellerna är gräs medan man i de första 

jobbar med flera olika material så som plattläggning, grus, gräs och marktäckare. 
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BILAGA: I 

Rondell 7: Sigfridsrondellen anlagd 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna rondell ligger på samma gata som rondell 4, 5 och 6 men känns nyare i sin form och 

sitt material. Hela cirkeln är täckt med ca 1 dm småsten på markduk. 

Spirea är planterad som en cirkellabyrint och på tre ställen (vid infarterna till 

cirkulationsplatsen) är strålrudbeckia planterade på ca 2 m långa rader (vid buskarna så att de 

följer cirkelformen). Buskarna växer dåligt på flera ställen detta kan man se då ett antal 

buskar är mycket lägre än de övriga trots att det planterats vid samma tid. Efter att ha pratat 

med kommunen kom det fram att det egentligen var meningen att det skulle vara två rader 

buskar i cirkeln istället för bara en rad som planterades. Kanske hade markförberedelserna sett 

annorlunda ut om man hade behövt plantera två rader i bredd i stället för en rad och kanske 

hade det bidragit till bättre växande buskar.  

Belysning finns och lyser uppifrån och ned på rondellen.  

 

Växter;  

Spirea trilobata – Sibirisk spirea   

Rudbeckia fulgida - Strålrudbeckia 

I refugen är Stephanandra incisa ’Crispa’ planterad 
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BILAGA:J 

Rondell 8: Västerledsrondellen anlagd 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondellen ligger i anslutning till stadskärnan och är anlagd som en svagt sluttande kulle med 

upphöjd kant. Växterna är planterade i trekantiga fält med varannan krypbarrväxt och 

varannan tegelkross. Buxbom är planterad för att skilja fälten åt och i mitten där buxbomen 

möts står en tuja (ca 1m hög).  I fälten med tegelkross finns tre nedsänkningar där stora 

träkrukor står. På sommaren finns det agaveplantor i krukorna och på hösten planteras det 

säsongsväxter i dem.  

Gatsten ligger längst kanten dock är det inte samma sten i refugen. Stenen i refugen ser äldre 

ut. Efter att ha pratat med Henry Carlsson på kommunen visade det sig att denna rondell har 

blivit rustad. Vilket årtal detta skedde finns det inga uppgifter om i arkivet.   

Samma krypbarr i refug tillsammans med rosa rabattros. 

Markduk används i hela rondellen och växterna står i ca 10cm grus.  

Rondellen saknar belysning.  

Växter: 

Juniperus communis ’Hornibrookii’ – Krypen 

Buxus sempervirens ‘Faulkner’ – Buxbom 

Thuja occidentalis ‘Smaragd’- Tuja 

I refug har det planterats Bonica sp. – rabattros  
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BILAGA: K 

Rondell 9: Vikingarondellen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det känns inte som om namnet på rondellen har något att göra med själva rondellen då den är 

gjord som en fotboll. Vita och svarta stenar ligger i ett sexkantigt mönster och bildar mönstret 

på fotbollen. I mitten står ett konststycke, en svart stålställning som man kan gå in i. 

På marken under den finns belysning som lyser rakt upp i himlen genom stålställningen. Det 

blir kanske ett fint mönster i mörkret. 

Refugerna är täckta med gatsten och ingen växtlighet förekommer 

Rondellen är lätt sluttande kanske på grund av att öka avrinningsförmågan. Mönstret syns 

också tydligare när rondellen sluttar.  
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BILAGA: L 

Rondell 10: I11-rondellen anlagd 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Denna rondell känns välarbetad med många olika material och både träd, buskar och 

perenner. Den har dels den runda formen men också fyrkantiga former och häckar planterade 

som S. 

Rondellen innehåller en stenläggning längst kanten mot asfalten som går i rött 

Ytterligare två stenläggningar finns i gräset där stenarna bildar två cirklar (en på vardera sidan 

om rondellen). I dessa stenläggningar växer det en halvcirkel med Nepeta. 

Den sluttar starkt som en kulle och längst upp på kullen är det en stor fyrkant av grus. I gruset 

står dels 6 formklippta avenbokar men också en gul- och rödrandig kur och en gammal cykel 

som ska syfta till det gamla militärområdet som finns bredvid rondellen. 

På de två sidor som inte har cirklar med Nepeta finns istället avenbokshäckarna i s-format.  

Denna rondell är inte belyst och samma stenmaterial som förekommer vid rondellens kant 

mot vägbanan finns i refugen. 

Växter: 

Carpinus betulus – Avenbok 

Nepeta sp. - Nepeta 

I refugen växer Spiraea betulifolia ‘Tor’ - Björkspirea 
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BILAGA M 

Analys 8, 9 och 10 

 

Dessa rondeller ligger på samma gata och här har man arbetat lite mer åt det konstnärliga 

hållet än vid tidigare rondeller.  

 

Vikingarondellen saknar helt växtmaterial och är därför inte viktig i detta arbete dock visar 

den på att en rondell utan växtmaterial kan vara estetiskt tilltalande. Den fungerar dessutom 

som trafikfördelare, vilket är det egentliga huvudsyftet med en rondell i cirkulationsplatsen. 

 

Västerledsrondellen är den enda inventerade rondellen som använder sig av utbytbara växter. 

Fördelen med detta är ju att rondellen fungerar en längre tid. Det finns alltid något som är 

fräscht och frodigt. Nackdelen med detta är att denna sorts anordning förmodligen kostar mer 

än vanligt både vad gäller växtmaterial men också då skötseln ökar.  

  

I 11-rondellen använder många olika former och är den första rondellen som tar in fyrkanten 

som form i rondellen. Dock är den inte särskilt synlig för bilisterna då den ligger som ett 

grusfält längst upp på kullen.  

Här har man också jobbat med historien bakom området som cirkulationsplatsen angränsar 

till. Det gamla militärområdet fungerar idag som kontorsplatser åt olika företag.  

Historien tror jag dock inte att besökare i staden, så som turister, kan ta del av. Möjligtvis om 

de frågar någon ur lokalbefolkningen som råkar veta varför det står en cykel och en vaktkur i 

rondellen. 
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BILAGA: N Uppsala 

Rondell 1: Stenhagen (in till Ica Maxi) anlagd 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till denna rondell kommer jag även inkludera det rundliggande ytorna eftersom de tydligt 

tillhör rondellen. Själva rondellen är upphöjd i tre sektioner (de två första med gatsten och den 

tredje med växtmaterial).  

Här ser det ut som om syftet har varit att motverka genomsikt och det tycker jag fungerar både 

som billist och gångare. De har använt många olika växter som ger än en känsla av skogsbryn 

(många enar och slyliknande träd).  

De har även använt vårflor (rester från allium syns i rabatterna). 

I refugerna ligger gatsten. Gatstenen används även i asfalten innan cirkulationsplatsen för att 

varna dels för rondellen men också för övergångställen. Ytterligare ligger gatsten på sidorna 

om cirkulationsplatsen mot rabatter samt i själva rondellen.  

Stenblock skapar en cirkel runt cirkulationsplatsen (på utsidan om rabatterna)  

Här har man använt träd, buskar och perenner i stora sjok.  

Några växter används som uppstickare t.ex. miscanthus som står i någon sorts krypen och 

pelaraspar som skapar höjd i planteringarna. 

Växterna står i grus och i vissa fall täckbark.  



S i d a |  
 

10p B Rondellen och dess växtmaterial  Helena Bosell Olsson 

40

Ingen markduk används.  

Belysning finns, tre i varje rabatt och runt stenblocken i rondellen. I den sista med blått ljus.  

 

Växter: 

Då jag inte fått tag på de som är ansvariga för växtvalen i denna rondell kan jag inte med 

säkerhet säga vad det är för något som är planterat.  

Miscanthus sp. - Gräs 

Stachys byzantina –  Lammöron 

Bergenia cordifolia - Hjärtbergenia 

Allium sp. – Lökväxt  

Juniperus sp. – Kryp- eller Dvärgen  

Populus tremula ’Erecta’ – Pelarasp 

Symphoricarpus Albus – Snöbärsbuske 

 Aronia sp. - Aronia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S i d a |  
 

10p B Rondellen och dess växtmaterial  Helena Bosell Olsson 

41

 

BILAGA: O 

Rondell 2: Ringgatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondellen är upphöjd i två plan med hjälp av gatsten. Andra sektionen är gjord som en backe 

så att materialet i planteringen kan välla ut över kanten mot stenen.  

Det finns ingen belysning i rondellen.  

Refugen är utan växtmaterial och gjord i samma gatsten som i rondellen samt med grå större 

plattor. 

Växtmaterialet består av berberis och krypen som växer dåligt. 

Denna plantering är den första som jag sett hittills under inventeringen som är tydligt eftersatt 

med mycket ogräs och dåligt växtmaterial. Det finns ingen marktäckning vilket kanske har 

bidragit till allt ogräs.  

 

Växter: 

Berberis sp. - berberis 

Juniperus sp. – Kryp- eller Dvärgen 
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BILAGA: P 

Rondell 3: Polishuset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna rondell har upphöjd kant och är formad som en kulle. 

Den är täckt med gräs och i gräset är fem lönnar planterade i små hål (gräset går in till ca 

40cm från stammen). Lönnarna  står fortfarande frodiga och gröna trots årstid (inventeringen 

skedde i slutet av oktober) vilket kanske kan skvallra om ett bra underjobb.  

Belysning finns och är riktad mot varje träd. 

I refugerna finns gräs och lönnar planterade. 

 

Växter: 

Acer platanoides - Skogslönn 
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BILAGA Q 

Analys 1,2 och 3 Uppsala 

 
Dessa tre rondeller ligger på olika ställen i Uppsala och ser helt olika ut.  

De två första ligger utanför centrum i stadsdelarna Stenhagen och Luthagen medan rondell 3 

ligger i centrum och är grovt trafikerad. 

 
Rondell 1 ser väldigt påkostad ut. Detta beror nog dels på att många olika växtmaterial 

används men också för att cirkulationsplatsens yttre områden är planterade på samma sätt som 

i rondellen . Cirkulationsplatsen som helhet ser välgjord ut.  

Det är synd att rondellen är anlagd så sent som år 2007 eftersom det då är svårt att göra vidare 

analyser angående växtmaterialet. Inte förrän om några år går det att se vilka växter som har 

utvecklats och fortfarande växer och blommar som de ska.  

 

Rondell 2 är tydligt eftersatt. Växtmaterialet växer dåligt och är på sina ställen helt dött. Ogräs 

har tagit över de tomma ytorna. Det är synd att rondellen inte kontinuerligt då man ser att 

arkitekten bakom cirkulationsplatsen hade en fin tanke med den.  

Rondellen är byggd i två sektioner men den övre sektionen ser nästan ut som en vulkan. 

Meningen var nog att växtmaterialet, som består av krypväxter, skulle få välla ut över 

kanterna. 

 

Rondell 3 är den största av de inventerade i Uppsala och dessutom den enda som är anlagd 

som en kulle. Den är, som tidigare nämnts, tungt trafikerad. Kanske är det därför man valt att 

använda så lite växtmaterial. Dessutom är valet av träd, lönnar, inte helt självklart för mig då 

jag inte förknippar dessa med typiska stadsträd.  
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BILAGA: R 

Rondell 4:kyrkogårdsgatan anlagd 2001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna rondell är upphöjd i tre sektioner där de första två sektionerna är av gatsten och den 

sista sektionen består av högre stenblock och växtmaterial.  

Här kör bussar ofta och rondellen är egentligen för stor för att bussarna ska komma runt. Det 

problemet har man dock löst genom att den nedersta sektionen är i jämnhöjd med vägen på 

två av sidorna.  

Växtmaterialet i planteringen är en sorts näva och snöbärsbuske som knappt har några blad 

kvar. Refugerna är gjorda av gatsten och i en av dem är samma nävor som i rondellen 

planterade. Det finns ingen belysning i rondellen.  

 

Växter:  

Symphoricarpus ’Arvid’ - Tuvsnöbär 

Geranium macrorrhizum ’Spessart’- Flocknäva 

Allium aflatunense – Kirgislök 

Krokus tomosuam ’Robugiant’- Krokus 

 

I refugen växer Geranium macrorrhizum ’Spessart’. 
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BILAGA: S 

Rondell 5: Hotell Muttern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna ä gjord på samma sätt som rondell 4 fast endast med två sektioner.  

Här kommer bussen förbi så kanten är inte nedsänkt. Det finns ingen belysning här heller.  

Växtmaterialet är det samma som i rondell 4. Refugerna är gjorda av gatsten.  

När rondellen byggdes planterades inga växter i den så det som finns i rondellen idag har 

kommit till senare från kommunens sida.16  

   

Växter:  

Symphoricarpus ’Arvid’ - Tuvsnöbär 

Geranium macrorrhizum ’Spessart’- Flocknäva 
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BILAGA: T 

Rondell 6: Studentstaden anlagd 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna rondell ligger på samma gata som rondell 4 och 5 och är också lik dem i både form och 

innehåll. Dock är den ritad av en annan arkitektfirma än de tidigare två.  Med två sektioner 

och samma växtmaterial som tidigare är belysningen det ända som skiljer denna från de två 

andra. Tre hattar står placerade i rondellen och sprider skenet ner på buskarna.  Det finns 

ingen marktäckning precis som i de båda andra men här är snöbärsbuskarna grönare än i de 

två andra rondellerna. Kanske kan det ha att göra med att den här rondellen är anlagd senare 

än de två tidigare.  

Refugerna är gjorda med röd och svart marksten med en list av grå kantsten. 

I den här rondellen är kanten mot asfalten vinklad så att det går att köra upp på rondellen 

också det för att bussen ska komma fram.  

 

Växter: 

Symphoricarpus ’Arvid’ - Tuvsnöbär 

Geranium macrorrhizum ’Spessart’- Flocknäva 
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BILAGA: W  

Saltets transport  

från vägen till omgivande miljö 

 

 


