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Förord
Trafik och infrastruktur påverkar miljön på många sätt. Bland det som är
svårast att hantera, förutom koldioxidutsläpp och bullerstörningar, är vägars
och järnvägars inverkan på landskapet och naturmiljön. Svårigheterna ökar
också, eftersom både trafiken och infrastrukturen stadigt ökar i omfattning.
Orsakssambanden i landskapet är ofta komplicerade och förändringar kan ske
nästan omärkligt i små steg över lång tid. Ibland döljs de också till en början av
naturliga variationer. Men sammantaget och över tid kan resultatet bli allvarligt.
Trafik och infrastruktur ses därför ofta som ett hot mot landskapet.
Men det finns också möjligheter. Kunskap om hur man kan minska infrastrukturens negativa effekter finns och olika åtgärder har prövats världen
över. I Centraleuropa finns stor erfarenhet av faunapassager av olika slag. Den
här skriften ger grundläggande kunskap om vilda djur och hur de påverkar
och påverkas av vägar och järnvägar. Här finns information om åtgärder som
kan vidtas för att minska infrastrukturens negativa påverkan. Här finns också
information om hur frågorna bör hanteras under planeringsskedet, i byggskede
och drift för att hitta bästa lösning till lägsta kostnad. Utgångspunkten är att det
ska vara möjligt att utveckla infrastrukturen utan att utvecklingsmöjligheterna
för den biologiska mångfalden för den skull försämras. I Sverige finns det
ännu så länge få exempel på åtgärder med syfte att aktivt anpassa vägar och
järnvägar till landskapet. Det är därför viktigt att följa upp funktion hos byggda
åtgärder, för att fortsätta bygga upp kunskap i syfte att effektivisera åtgärderna.
För Banverket och Vägverket är infrastrukturens anpassning till landskapet en
viktig del i att göra den ”goda resan” möjlig. Det är nu ett ansvar för projektledare, planerare, projektörer, MKB-författare, ingenjörer och prövande
instanser att i varje enskilt projekt få till stånd de åtgärder som är lämpliga med
hänsyn till kostnad och miljönytta.

Lena Ericsson
Avdelningschef Banverket

Janerick Reyier
Avdelningschef Vägverket
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Har du ont om tid?
Handboken kan läsas på olika sätt, beroende på ditt verksamhetsområde eller på den fråga som ska
besvaras.
Om du vill veta mer om fragmentering och barriäreffekter:

Kap. 2 Vad fragmentering är och varför den uppstått. Effekter och konsekvenser på lokal och
regional nivå.
Om du vill få en överblick över åtgärder inom:

Kap. 3 Planering / projektering
Kap. 4 Befintlig infrastruktur
Kap. 5 Drift och underhåll.
Om du vill veta mer om djurens rörelser i landskapet och vilka åtgärder som är lämpliga:

Kap. 6 Om djuren och infrastrukturens påverkan.
Om du vet vilken åtgärd som ska utformas och vill veta hur:

Kap. 7 Utformning av planskilda korsningar
Kap. 8 Utformning av andra tekniska åtgärder.
Om du vill veta hur du kan följa upp en åtgärds effektivitet:
Kap. 9 Principer, metoder och exempel på uppföljning.
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1 Inledning
inte dela upp naturen i för små områden, att minska
störningarna och att skapa möjligheter för djuren att
röra sig mellan de olika livsmiljöerna.
De flesta djur har ett grundläggande behov av
att förflytta sig, antingen mellan vinter- och sommarbeten eller mellan områden för näringssök, nattvila och reproduktion. Detta kallas funktionsområden. För att en grupp av djur ska kunna genomföra en årscykel, och sin livscykel, är det viktigt att
förbindelserna mellan de olika funktionsområdena
är intakta. Ett naturområde kan med andra ord vara
betydelsefullt utifrån sin funktion och inte bara genom eventuell förekomst av sällsynta arter.
Olika typer av infrastrukturanläggningar utgör
i olika grad barriärer som kan bryta förbindelserna.
Barriäreffekten och antalet arter som berörs ökar
med anläggningens storlek och med ökande trafiktäthet. Lokala vägar med måttlig trafik kan vara
en barriär för små och mindre rörliga arter, medan
stängslade motorvägar eller järnvägar kan vara barriärer för stora djur. Konsekvensen blir att viktiga
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Trafikverken ska leverera möjligheter till transporter med en viss kvalitet. I den kvaliteten ingår förutom framkomlighet och trafiksäkerhet även hänsyn till miljö som t ex natur- och kulturmiljövärden.
Målet är att djurens möjlighet att fortleva inte ska
påverkas negativt av infrastrukturen.
Detta är en stor utmaning. Förödelse av natur
och uppdelning av naturen i mindre områden (biotopfragmentering) på global nivå anses vara ett av
de största hoten mot den biologiska mångfalden,
jämställt med klimatförändringar, föroreningar och
överutnyttjande av enskilda arter. Byggande och användning av vägar och järnvägar är bland de främsta
orsakerna till fragmenteringen. Fragmenteringen har
ökat snabbt, i takt med utvecklingen av transportinfrastrukturen.
Kvalitetskravet innebär att det krävs åtgärder
för att minska infrastrukturens negativa påverkan
på naturmiljön vid all planering och projektering
av ny infrastruktur, i befintlig infrastruktur och vid
drift och underhåll. Det handlar framförallt om att

1:1 De flesta djur har ett grundläggande behov av att förflytta sig mellan flera funktionsområden för näringssök, nattvila
eller reproduktion. Dessa områden är viktiga kuggar i djurs totala livsmiljö. För att de ska fungera som en helhet måste
nödvändiga områden ligga inom lämpligt avstånd utan barriärer. Ett funktionsområde som för en art bara är en del av dess
totala livsmiljö kan rymma alla nödvändiga miljöer för en annan.
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funktionella områden inte kan användas eller att de
kvarvarande livsmiljöerna blir för små för att djuren
ska kunna överleva där på längre sikt.
Åtgärder för att minska fragmenteringen är
ett relativt nytt område under snabb utveckling,
både på anläggnings- och forskningssidan. Mer
kunskap behövs om faunapassagernas ekologiska
funktion och de tekniska lösningarna. Åtgärderna
behöver utvecklas så att de blir ekonomiskt optimala och fungerar tekniskt under lång tid. För att
göra detta måste vi använda den kunskap som finns
idag, samtidigt som vi vidareutvecklar och prövar
nya konstruktioner enligt principen ”bygg och lär”
– att utveckla nya åtgärder i samarbete med sakkunniga biologer, utvärdera genomförda aktiviteter
och välja de som är värda att bygga vidare på.
Vägar och järnvägar har mycket lång livslängd
och kan förväntas ligga kvar under överskådlig tid.
Under denna tid förändras ständigt förekomsten av
olika växter och djur, deras utbredning och antal.
Vid planering av åtgärder är det därför viktigt att ta
hänsyn till landskapets föränderlighet.
Det är ännu ingen som vet hur det framtida
hållbara transportsystemet kommer att se ut. Att tillgodose både naturens och teknikens intressen innebär
en speciell utmaning och givande samarbeten för alla
yrkesgrupper inom väg- och järnvägsanläggning.

Q Miljömål
Sveriges befolkning har genom beslut i Riksdagen
beskrivit hur man vill att utvecklingen inom miljöområdet ska vara. Målbilden redovisas i nationella
miljökvalitetsmål. Sektorsansvaret innebär att
varje sektor ska vidta nödvändiga åtgärder i sin
verksamhet för att målen ska nås.
I regeringens regleringsbrev till både Banverket
och Vägverket anges att resp transportsystems
utformning ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås.
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1.1

Denna handbok

Denna handbok beskriver de erfarenheter som
gjorts hittills inom området och ska ge idéer
till ytterligare utveckling av sådana åtgärder.
Handboken visar bästa praxis utifrån den kunskap
och de erfarenheter som finns i dag. De exempel
som presenteras ska ses som förslag på utformning. Några åtgärder är väl beprövade och det
finns stor samlad erfarenhet av dessa. Andra är
nyare och under utveckling. Mängden information
som ges för varje enskild åtgärd i denna handbok
speglar dessa skillnader.
Eftersom handboken inte är avsedd att läsas
från pärm till pärm, kan liknande information återkomma på flera ställen. Hänvisningar finns för att
underlätta för läsaren. En läsanvisning finns i början av boken, för den som har ont om tid. Informationsrutor med kompletterande fakta och exempel
förekommer parallellt med innehållet. Längst bak i
boken hittar du en ordlista.
Detaljerade anvisningar som redan finns i Vägar och gators utformning (VGU) och ATB VÄG
har inte redovisats i handboken, istället görs hänvisningar till dessa. VGU och ATB VÄG finns att
beställa från Vägverket Butiken eller från Svensk
Byggtjänst (Vägverket 2004:80 resp 2004:111). De
kan även laddas hem elektroniskt från Vägverkets
webbplats www.vv.se.
Handboken har tagits fram i samarbete mellan
norska Vegdirektoratet, Vägverket och Banverket.
Under arbetets gång har kontakter även tagits med
norska Jernbaneverket, danska Vegdirektoratet och
finska Vägförvaltningen. Handboken baseras på
en europeisk handbok om anläggande av faunapassager (Wildlife and Traffic), som tagits fram
inom EU-projektet COST 341. Den har dock anpassats till svenska förhållanden, och de senaste
forskningsresultaten från svenska och nordiska
forskare har inarbetats. Norska Vegdirektoratet ger
ut en egen handbok med liknande innehåll.

1.2

Investering för kvalitet

Eftersom det är svårt att värdera naturens funktioner i kronor och ören utvecklas infrastrukturplaneringen allt mera mot målstyrning. Det innebär kortfattat att rätt lösning uppfyller den önskvärda kvaliteten till lägsta möjliga kostnad. Att ta
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hänsyn till naturvärden i modern planering innebär
således inga merkostnader i egentlig mening. Ett
projekt blir dyrare än planerat först när vi väljer
en lösning som är dyrare än som behövs för att nå
önskvärd kvalitet.
Modeller för att värdera kostnaderna för
åtgärder mot den samhällsekonomiska nyttan finns,
men de täcker inte in alla berörda områden. Även
nyttor som inte går att beräkna måste värderas,
liksom politiska aspekter på lokal, regional och
nationell nivå samt internationella överenskommelser. Modellerna är alltså inte ett underlag för att
avgöra hur mycket pengar som ska avsättas, utan
de kan användas som ett hjälpmedel i att prioritera
insatserna inom givna förutsättningar. Modellerna
kan ses som ett viktigt beslutsunderlag, men de ska

kompletteras med ett bredare beslutsunderlag för
att det ska vara möjligt att fatta rätt beslut.
Genom samarbete mellan olika yrkeskategorier och en återkommande planeringsprocess kan
man utveckla effektiva lösningar som ger hög kvalitet till lägsta möjliga investeringsnivå.
Framtida investeringar för att åtgärda problem
med djur längs vägarna kan undvikas om man redan
under projekteringen förutser och löser problem som
kan uppstå under byggskedet. Det är också viktigt
att de planerade åtgärderna utförs på rätt sätt, så att
framtida kostnader för justeringar undviks, t ex när
det gäller vattenförande trummor som ska fungera
utan att utgöra vandringshinder för fisk.
I befintlig infrastruktur kan enkla och relativt
billiga åtgärder ge bra resultat, förutsatt att de är

Tabell 1:2 Kostnader för att reducera barriäreffekten vid några olika projekt jämfört med projektens totalkostnad.
Åtgärdskostnaderna för Botniabanan, Umeälvens delta, gäller kompensationsåtgärder. Dessa är till största delen marklösen,
restaureringsåtgärder respektive nyskapande av 353 hektar nya naturområden.
Väg

Kostnad för åtgärd
(Mkr)

Projektets
totalkostnad (Mkr)

Kostnad för åtgärd/
totalkostnad (%)

Botniabanan,
delen Umeälvens delta

19,2

42

46

E4, delen Örkelljunga–
Skånes Fagerhult

16

995

2

E6, delen Geddeknippeln–
Hogstorp

9

135

7

E18, delen Østerholtheia,
Norge

3

–

E6, del i Ski kommune, Norge

18

510

4

E18, delen Åbo–Helsingfors,
Finland

2

76

3

Tabell 1:3 Uppskattade kostnader per olycka mellan personbilar och djur på olika vägar. Kostnaderna har omräknats så att
de även inkluderar orapporterade olyckor (50 % mörkertal i rapporterade viltolyckor). Tabellen baseras på en uppskattning
gjord 1984 som har indexjusterats till 2004 års kostnadsnivå. (Källa: Östen Johansson, Vägverket.)
Kostnad per olycka (kr)

70 km/h

90 km/h

110 km/h

Med älg

160 000

240 000

420 000

Med rådjur och ren

30 000

50 000

60 000

Tabell 1:4 Skadade och dödade människor i viltolyckor på vägar.
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Döda

16

14

8

14

8

8

14

Svårt
skadade

120

138

114

95

130

112

106

3
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leda till personskador och förlust av människoliv,
se tabell 1:4.
Det innebär att viltolyckorna förmodligen
kostar samhället över 3 miljarder kronor årligen i
materiella skador, sjukhuskostnader och humanvärde (vid invaliditet och död), se tabell 1:2.
Av denna kostnad står älgolyckorna för ca
1,1 miljarder och övriga hjortdjur för ca 1,5 miljarder. Till det kommer kostnader vid 100 000-tals
olyckor med andra djur (bl a över 30 000 olyckor
med grävling).

Foto: Kennth Johansson

väl utformade och lokaliserade med avseende på
djurens behov.
Den del av investeringen som används till att
öka kvaliteten i nybyggnadsprojekt (t ex skadebegränsande åtgärder) är ofta en liten del av den
totala investeringen i svenska infrastrukturprojekt,
se tabell 1:4. I flera andra länder, t ex i Norge, är
andelen ofta större.
Man ska också ha i åtanke att kostnaderna
för viltolyckor minskar genom åtgärder i form
av passager för att reducera barriäreffekten längs
stängslade vägar eller järnvägar. Uppskattade kostnader för viltolyckor på vägar redovisas i tabell
1:3. Viltolyckor på järnväg är en av de 10 vanligast förekommande funktionsstörningarna på järnväg. Eftersom ett stort antal djur körs på varje år
blir kostnaden för avhjälpning av fel, störningar i
tågtrafiken, försämrad arbetsmiljö, skador på bananläggningen och fordon samt ersättning till djurägare omfattande. Banverket har uppskattat de totala
kostnaderna för djurolyckor med spårburen trafik till
minst 10–15 miljoner kronor per år.
Olyckor med älg och andra stora hjortdjur på
vägar kan förutom stora materiella skador också

1:5 Vad har hänt min kompis?

4
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1.3

Faunapassager i Europa

Q IENE och COST 341
IENE (Infra Eco Network Europe) är ett nätverk
med företrädare från trafikverk och forskning
från ca 20 europeiska länder, däribland Norge
och Sverige, som samarbetar och utbyter information inom området biotopfragmentering och
transportinfrastruktur. Mer information finns på
webbplatsen: www.iene.info. Där finns också en
on-line-databas med litteratur, rapporter och projektbeskrivningar inom ämnet.
COST (European Co-operation in the field of
Scientific and Technical Research) är ett europeiskt ramprogram för tvärfackligt samarbete
inom teknik och vetenskap. COST 341 har utarbetat en europeisk tillståndsrapport (European
Review) och en handbok, Wildlife and Traffic, som
beskriver situationen i de enskilda länderna och
förhållandena på europeisk nivå. Båda rapporterna kan beställas via www.iene.info
Även den svenska tillståndsbeskrivningen, som
tagits fram som underlagsmaterial till den europeiska tillståndsbeskrivningen, kan beställas
därifrån.

Foto: J. Carsignol

Problem knutna till barriärer och fragmentering har
hittills inte varit så tydliga i Norden som i övriga
Europa. Finland är det land i EU som har den största medelstorleken på obruten markyta, ca 600 km2. I
Sverige är motsvarande siffra ca 400 km2, i Belgien
20 km2. EU-ländernas gemensamma medelstorlek
är 130 km2.
Förklaringen till hur mycket olika länder satsat
på skadebegränsande åtgärder står dock bara delvis
att finna i infrastrukturens täthet, även om de länder
som kommit längst alla har ett tätt vägnät.
Det varierar kraftigt i vilken mån man lyckats få
med fragmenteringsproblem i planeringsskedet samt
realiserat motåtgärder. De vanligaste åtgärderna syftar till minskade dödsolyckor, därefter kommer biotopbevarande eller biotopfrämjande åtgärder.
Det är bara Nederländerna som har en rikstäckande plan för att undvika ytterligare fragmentering utmed vägar samt för att återkoppla beskurna biotoper med hjälp av gröna länkar.
Även om statistiken är något ofullständig finns

1:6 Faunapassage över A36 i Alsace, Frankrike.
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Inledning

tydliga skillnader mellan de europeiska länderna.
Frankrike, Tyskland och Schweiz är de enda länder
som har fler än tio faunaövergångar. Tyskland har
flest med 26 stycken. De varierar i bredd från 8 till
800 meter. I Norden finns endast ett fåtal.
Hur de olika åtgärderna ser ut beror dels
på ländernas olika ekologiska förhållanden och
dels på olika traditioner. Ämnet är i början av
sin utveckling och få formella kvalitetskrav har
formulerats.

 Läs mer...
Veger og Dyreliv
Statens vegvesen, Vegdirektoratet,
Håndbok 242, Norge 2005.
Wildlife and Traffic:
A European Handbook for Identifying
Conflicts and Designing Solutions
Iuell, B. m fl, 2003.
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2 Infrastrukturens påverkan
Vägar och järnvägar påverkar de enskilda djurens
möjligheter att överleva. Djuren behöver tillräckligt
stora naturområden med olika bestämda kvaliteter
för att hitta föda, söka skydd och för att fortplanta sig.
Vägar och järnvägar utgör också barriärer mellan de
kvarvarande naturområdena. Det gör det svårare för
enskilda individer att röra sig mellan områdena och
för arter att sprida sig till andra områden. Barriärerna
påverkar individernas möjligheter att överleva och
såväl antalet individer som genetiskt utbyte och
variation minskar. Populationerna blir då mer sårbara och kan dö ut lokalt och regionalt. Uppsplittring
av livsmiljöer till allt mindre områden, som är allt
mer isolerade från varandra med minskande antal
individer och storlek på populationer som följd,
sammanfattas i begreppet fragmentering. Ofta är förloppet närmast omärkligt till en början. Men om det
fortsätter blir konsekvensen ofta plötslig och kraftig
förlust av biologisk mångfald. Naturligtvis varierar
påverkan på naturen beroende på vägens eller järnvägens utformning (antal filer eller spår, totalbredd
osv) och trafikmängd.
Nedan beskrivs effekterna av vägar och järnvägar mer detaljerat. De kan delas in i effekter på
lokal nivå och på landskapsnivå. I kapitel 6 beskrivs
hur olika djurgrupper påverkas av infrastrukturen,
medan detta kapitel behandlar effekterna generellt.

2.1

2.1.1 Förlust av livsmiljöer
Den effekt av infrastrukturen som är lättast att mäta
är den direkta förlusten av mark och förändringen
av omgivningarna. Vägar (inklusive enskilda vägar) och järnvägar täcker ca 1,5 procent av Sveriges
landyta. Detta är mer än den sammanlagda ytan av
Sveriges nationalparker. Urbana områden upptar ca
3 procent. Nya beräkningar från Europeiska miljöbyrån visar att Europa exploateras i en allt snabbare
takt. Från år 1990 till 2000 lades 1 miljon hektar
naturmark per år under asfalt och bebyggelse. Även
trycket på nu skyddade områden har ökat. Både lokalt och regionalt kan påverkan på ett litet naturområde medföra stora negativa konsekvenser om det
är en ovanlig eller särskilt känslig naturmiljö som
berörs.
I förhållande till naturmiljön är det berörda området inte bara begränsat till den yta som vägen eller
järnvägen ligger på. Bankar, skärningar, parkeringsplatser och serviceanläggningar, liksom trafiken, kan
leda till att områden långt utanför transportkorridoren inte kan användas på samma sätt som tidigare.

Lokal påverkan

I naturområden som ligger nära transportkorridorer
märks effekterna som en direkt påverkan. Olika individer berörs i olika grad av vägen eller järnvägen
beroende på deras livsmönster, rörlighet, känslighet för påverkan m m. Effekterna kan delas in i fem
kategorier (som illustreras här intill):
1.
2.
3.
4.
5.

Förlust av livsmiljöer
Barriäreffekter
Trafikdödlighet
Nya livsmiljöer och korridorer
Föroreningar och störningar
2:1 Direkta ekologiska effekter i naturmiljön från vägar
och järnvägar. Numreringen syftar på listan till vänster.
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När infrastrukturbarriärer kombineras med naturliga
spridningsbarriärer för djur (t ex sjöar, vattendrag,
stora sammanhängande jordbruksområden eller bebyggda områden) kan ytterligare livsmiljöer bli onåbara för djuren.

2.1.2 Barriäreffekt
Den mest utmärkande negativa effekten av infrastrukturen på naturmiljön är att den bildar barriärer
för många djur. Tyvärr har detta hittills uppmärksammats i mycket liten grad vid planering och byggande av infrastruktur.
Barriären kan minskas genom att man gör det
lättare för djuren att ta sig förbi väg- eller järnvägsanläggningarna. Detta är speciellt viktigt i områden
där de naturliga möjligheterna till förflyttning är
få. Illustration 2:2 visar hur djuren rör sig i olika
landskap.

För de flesta av de större däggdjuren utgör vägar och
järnvägar bara barriärer om det finns viltstängsel,
bullerskärm eller mitträcke eller om trafikmängden
är stor. Antalet fordon som trafikerar vägen (fordon
per dygn) kan ge en indikation på hur stor barriäreffekten är, se ill. 2:3 och tabell 2:4.
Vid låg trafiktäthet klarar de flesta djur av att
passera vägen utan problem och barriäreffekten är
liten. Problem för groddjur kan dock uppstå även
på mindre trafikerade vägar. Vid medelstor trafiktäthet är dödligheten för djur som försöker passera
vägen hög och barriäreffekten ökar. På vägar med
stor trafik (över 10 000 fordon per dygn) är barriäreffekten stor och bara ett fåtal djur försöker ta sig
över vägen. När vägar och järnvägar hägnas in blir
barriären total för de flesta arter.
För mindre djur, särskilt ryggradslösa som t ex
insekter, kan även småvägar, vägkanter och banvallar utgöra en betydande barriär. Detta beror på att
dessa miljöer utgör en livsmiljö som är ogynnsam

A. I öppna landskap utan spridningskorridorer
�����������
är det närmast omöjligt för arterna att röra sig
���
mellan livsmiljöerna.
�������
B. Små områden med lämpliga livsmiljöer kan
����� ����
fungera som länkar till mer avlägsna områden.
���
C. Vägar eller järnvägar som korsar djurens vand-��������
����� �����
ringsstråk kan fungera som en fälla. Djuren
stannar antingen upp vid vägen eller järnvägen
eller omkommer när de försöker ta sig över.
D. Skadebegränsande åtgärder, t ex faunapassager, kan länka ihop ekologiska korridorer.

�

Andel djur som försöker korsa vägen

2

��

���

������

���������

�����

�

�

A

C

B

D

2:2 Effekterna av vägar och järnvägar i förhållande
till hur arterna rör sig i olika landskap. Se text ovan.
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Trafikvolym (fordon per dygn)

2:3 Trafikmängden har stor betydelse för en vägs barriäreffekt.
< 2 000 fordon per dygn: Mycket liten påverkan på djur.
Djuren avskräcks inte att passera och risken att djuren ska
förolyckas är låg.
2 000 – 10 000 fordon per dygn: Dödsfälla. Vägarna avskräcker inte djuren från att passera men trafikmängden
innebär stor risk för djuren att dödas. En dödsfälla för djur.
> 10 000 fordon per dygn: Stor barriär. Vägarna är så avskräckande att djur normalt undviker att passera vägen.
Modellen kan användas för djur som avskräcks av trafik,
t ex älg, rådjur, räv, hare, och varg. För djur som inte
uppfattar fordon som fara, t ex grävling, kräldjur och groddjur stiger dödligheten proportionellt med trafikmängden.
Hur snabbt kurvan stiger varierar för olika djur. En dansk
studie visar att 6-8 groddjur av 10 dödas (beroende på art)
när de försöker passera en 8 m bred väg med 80 km/h och
10 000 ÅDT. Sannolikheten att dödas ökar avsevärt med
ökad vägbredd, hastighet och ÅDT.

Infrastrukturens påverkan

för arterna eller på att störningseffekten är stor.
I högfjällsområden kan höga snövallar bilda
barriärer. Den norska vildrenen kan t ex få problem
om snövallarna är högre än en meter. Vildrenen klarar av att hoppa över ett sådant hinder men börjar
lätt springa på vägen. Det är inte känt hur stort detta
problem är för djuren i norra Sverige.

med undantag av grävling och igelkott där dödligheten är större. Trafiken kan emellertid vara en viktig dödsorsak och en betydande faktor för ett lokalt
bestånds förmåga att överleva. I en del fall har detta
medfört att trafikdödligheten blivit ett direkt hot mot
artens överlevnad i vissa områden. I Nederländerna
höll grävlingen på att bli utrotad men efter omfattande åtgärder har den numera återkommit.
Vid en viltolycka dör oftast det påkörda djuret.
En undersökning visar att 92 procent av de påkörda
älgarna dör, medan siffran för rådjur är 98 procent.
Bland mindre däggdjur är dödligheten 100 procent.
Även om det finns mest statistik över trafikdödade djur på vägar, dör även ett stort antal djur
vid kollisioner med tåg. I söder dominerar rådjur
och älg olyckorna på järnväg medan det i norr är
vanligare att ren och älg blir påkörda. Radiotelemetriska studier av över 400 älgar från fyra regioner

2.1.3 Trafikdödlighet
Ett stort antal djur av olika arter dödas varje år, se
tabell 2:5 och 2:6. Viltolyckor påverkar i de flesta
fall inte djurbestånden i Sverige på nationell nivå.
Andelen trafikdödade älgar och rådjur motsvarar
ca 10 procent av den årliga avskjutningen vid jakt.
Ungefär lika många dör av sjukdom eller blir byten
för andra djur. Bland mindre däggdjur trafikdödas
mindre än 10 procent av den totala populationen,

Tabell 2:4 Djurens möjligheter att ta sig över en väg (barriäreffekt) beror på typ av väg.
Fordon per dygn (ÅDT1)

Exempel på väg

Barriäreffekt

< 1 000

Vanlig landsväg, 6–8 m bred,
70–90 km/h, glesbygdsmiljö

Passeras av de flesta vilda arter i naturen, kan
dock vara problem för t ex groddjur.

1 000–4 000

Vanlig landsväg, 7–10 m bred,
90 km/h

En del arter passerar dessa vägar utan problem,
men vägen är en barriär för speciellt sårbara
arter, t ex utter.

4 000–10 000

Landsväg, med eller utan
mitträcke, 13–15 m bred,
90–110 km/h

Kraftiga barriärer, buller och rörelse verkar
avskräckande på många enskilda djur. Många
som försöker passera blir påkörda.

> 10 000

Motorväg, 20–35 m bred,
110 km/h

Ogenomtränglig för de flesta arter.

ÅDT: Årsdygnstrafik, antalet fordon i båda riktningar angivet som ett genomsnitt per dygn mätt över ett år
på en mätpunkt på vägnätet.
1

Tabell 2:5 Antal trafikdödade djur på väg och järnväg år 2003 och 2004 enligt datasystemen STORM och OFELIA. Tidigare
och nya undersökningar visar att ungefär 50 procent av de verkliga olyckorna med vilt på vägar registreras. Troligen finns ett
stort mörkertal även när det gäller järnväg.
Art

Antal 2003

Antal 2004

väg

järnväg

väg

järnväg

Älg

4 204

743

4 641

711

Rådjur

27 720

896

28 530

1002

Hjort

433

60

513

57

Vildsvin

255

22

670

12

Lodjur

12

3

18

4

Varg

1

1

5

1

Björn

3

6

7

4

Järv

0

0

1

1
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i Sverige visar att nästan hälften av de trafikdödade
älgarna omkommer genom kollisioner med tåg.
Banverket började registrera viltolyckor under
år 2000. Preliminär statistik indikerar att ca 1 000
rådjur och 900 älgar blir påkörda på järnväg varje
år. Ingen kunskap finns om hur många olyckor som
inte registreras (mörkertalet är okänt). Det innebär
att älgolyckor på järnväg är minst 4–5 gånger vanligare än på landsvägar.
En noggrannare studie från Banverket visar
att ca fem älgar omkommer per 100 km järnväg och
år, varav de flesta under vintern. På vägar i norra
Sverige blir ca tre älgar påkörda per 100 km och år.
Om dessa siffror stämmer, innebär det att gles men
snabb tågtrafik är farligare än tät trafik på väg.
Sällsynta rovdjur som björn, varg, lo och örn är
särskilt utsatta då de lockas till banvallen av kadaver från tidigare påkörda djur. Dessa s k sekundära
djurolyckor kan ha en stor negativ inverkan på rovdjursstammarna eftersom rovdjuren förekommer i
mindre och glesare populationer.
Det är också vanligt att vandrande grodor
och kräldjur kommer in i de långa betonglådor för
kablar, s k kanalisationer, som finns längs järnvägen.

Kanalisationerna fungerar som fällor och djuren dör
av svält efter en tid, se avsnitt 8.4.1.
Järnvägens elinstallationer och andra anordningar kan medföra påflygningsrisk och strömgenomgång för fåglar.

2.1.4 Nya livsmiljöer och korridorer
Anläggande av nya vägkanter och banvallar genom
landskapet leder till både positiva och negativa
konsekvenser. Vägkanter, banvallar och kantzoner mot den omgivande naturen kan fungera som
förbindelser mellan områden eller som viktig livsmiljö, beroende på hur de utformas. De kan fungera som korridorer, längs vilka växter och djur kan
sprida sig till nya platser. Korridorfunktionen kan
vara betydelsefull i tätbebyggda områden som saknar sammanhängande grönområden, men även på
landsbygd med ett intensivt jordbruk.
Vägkanter och banvallar kan också vara viktiga livsmiljöer, särskilt för hävdberoende växter och
för insekter, kanske speciellt för sådana som behöver
torra miljöer med öppna grus- och sandfläckar.
Vägkanter utgör viktiga livsmiljöer för både

Tabell 2:6 Uppskattning av antalet trafikdödade djur och andel av de totala djurpopulationerna.
Källa: Seiler, A., Helldin, J. O. & Seiler, Ch. 2004. Road mortality in Swedish mammals - Results of a drivers’ questionnaire.
- Wildlife Biology 10: 225-233. Uppskattat antal trafikdödade fåglar är hämtade från: Svensson, S. 1998. Birds kill on roads:
is this mortality factor seriously underestimated? - Ornis Svecica 8: 183-187.
Art

Uppskattad

Andel

Uppskattad

mängd

Jaktuttag

trafikdödade

population

Andel trafik-

trafikdödade

jämfört med

populationen

djur

jaktuttaget (%)

(%)

dödade av

Älg

10 000

99 372

10

250 000

4

Rådjur

51 000

372 050

14

100 0000

5

Hare

72 500

207 200

35

800 000

9

Grävling

27 500

28 100

97

250 000

11

Räv

9 000

31 300

29

100 000

9

Mård &
mink

4 500

62 052

7

365 000

1

Kanin

8 500

71 500

11

150 000

6

Ekorre

25 000

-

-

200 000

13

Igelkott

10 000

-

-

30 000

33

Hund

2 500

-

-

-

-

16 000

-

-

-

-

10 miljoner

-

-

-

-

Katt
Fåglar
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av att miljön utsätts för störning med jämna mellanrum. En del av dessa djur och växter förekommer
numera enbart i järnvägsmiljöer, på torra vägkanter
och på flygfält. Typiskt för dessa växter är att de
klarar dränerad mark och intensivt torra och varma
perioder. De är känsliga för konkurrens och försvinner när växttäcket blir för tätt. De är även bra
på att fixera kväve och trivs därför under näringsfattiga förhållanden. De typiska insekterna i dessa
miljöer är bin, humlor, skalbaggar och fjärilar som

Äng / Artrik vägkant

Björkhage

Gödslad betesmark

Lövskog

Åker

Granplantering

2:8 Artrika vägkanter är bland de artrikaste miljöerna
i Sverige sett per kvadratmeter och sett som miljö.
(Källa: Sveriges Nationalatlas, Växter och djur, 1996.)

Foto: H. Corneliussen, Fædrelandsvennen

växter och djur i dagens tätbebyggda landskap.
Det har uppskattats att ca en tredjedel av den
svenska floran kan hittas i vägkanterna. Många
av dessa arter är idag ovanliga i det övriga landskapet. Orsaken till den stora mångfalden är att
vägkanterna efterliknar den ogödslade ängen och
att vägkanternas skötsel efterliknar gamla tiders
ängsslåtter. Naturtypen ogödslad äng har minskat
från över 3 miljoner hektar till 300 000 hektar under de senaste 50 åren, beroende på förändringar
i jordbruket. Vägkanterna har uppskattats täcka
ett område på mer än 200 000 hektar, vilket motsvarar Ölands yta. En bra utformning och skötsel
av vägkanterna kan därför vara ett tillskott och berika ett landskap där det mesta av den ursprungliga
vegetationen har tagits bort.
Banvallar har inte samma typ av ängsliknande flora som vägkanterna, eftersom de inte sköts
på samma sätt eller har annat underlag. På äldre
bangårdar och banvallar med grus och sand som
underlag finns emellertid ofta en artrik miljö med
unika växter och djur. Det handlar framförallt om
växter och insekter som trivs i soliga, varma och
grusiga eller sandiga miljöer och som är beroende

2:7 En kollision mellan bil och stora djur som älg kan vara dramatisk.
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älskar värme och kräver kraftig exponering av sol.
Flertalet är beroende av värdväxter för att överleva.
Denna typ av vegetation hotas av att banvallar täcks
med makadam (stenkross) och utsätts för kemisk
vegetationsbekämpning eller att spår och stationer
läggs ned.
Infrastrukturens tekniska konstruktioner kan
också bli livsmiljöer för djur och växter. Håligheter
i väg- och järnvägsbankar kan användas som skydd
och bo för bl a ödlor. Fladdermöss och vissa fåglar
väljer säkra viloplatser under broar.
Vägkanter, banvallar och sedimentationsdammar kan emellertid också bilda ”ekologiska fällor”
som i vissa fall kan medföra att fler arter dödas än
vad livsmiljön tillför. I många fall innebär skapandet av nya livsmiljöer dock inte att arterna lämnar
andra områden, utan att det totala antalet möjliga
livsmiljöer för dessa arter ökar.

2.1.5 Föroreningar och störningar
Utbyggnad av infrastrukturanläggningar och vägoch järnvägstrafiken i sig medför utsläpp av föroreningar och andra typer av påverkan på den omgivande miljön. Hur stort område från vägen eller
järnvägen som berörs beror på flera faktorer, bl a
typ av väg, trafikmängd på vägen eller järnvägen,
topografi, hydrologi, vindförhållanden och typ av
vegetation. Hur stora konsekvenserna för naturmiljön blir beror i sin tur på den berörda naturmiljöns
känslighet. Detta beskrivs mer utförligt i kapitel 6.
Vägtrafiken medför att ett stort antal föroreningar sprids till luft, vatten och mark. Föroreningarna
kommer dels från förbränning av bränslen och dels
från slitage av fordon och vägbana. Halkbekämpning
medför spridning av vägsalt i närmiljön. Vid trafikolyckor med fordon som innehåller farligt gods, t ex
tankbilar, kan kemikalier rinna ned i marken eller ut
i ett vattendrag.
Järnvägstrafik ger upphov till spridning av partiklar, främst i samhällen där tåg bromsar in före
stationer. Partiklarna består i huvudsak av metaller
som sprids i samband med inbromsning och slitage
av hjul, räls, kontaktledning och strömavtagare.
Partiklarna sprids via luften och faller snabbt ner
på marken i järnvägens omedelbara närhet. Femtio
meter från järnvägen uppmäts inga förhöjda halter i
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förhållande till bakgrundsvärdet.
Luftföroreningar från vägtrafik ger stora konsekvenser på nationell och global nivå (växthuseffekt, försurning, övergödning, hälsoeffekter, ozonuttunning). Dessa effekter behandlas inte vidare i
denna handbok.
De luftföroreningar som har störst betydelse
på lokal nivå är framförallt partiklar och marknära
ozon. Partiklar från vägtrafiken sprids till vägkanterna och till vegetation i närheten. För människor
kan de leda till nedsatt lungfunktion, luftvägssjukdomar och ökad mottaglighet för luftvägsinfektioner. Motsvarande effekter är inte dokumenterade för djurlivet, men man kan anta att djur som
uppehåller sig en stor del av tiden i närheten av vägar
kan få liknande problem. Lavar som växer på träd
samt mossor i våtmarksområden och arktiska ekosystem är speciellt känsliga för denna typ av förorening. Partiklar kan också leda till minskad grobarhet.
Förändringar i växternas tillväxt och antalet växtarter i sjöar och hedlandskap har observerats över
200 meter från vägen.
Marknära ozon från vägtrafik kan ge akuta
vegetationsskador vid höga koncentrationer. Den
marknära ozonen kan reducera fotosyntesen och
växternas tillväxt och leda till för tidig bladfällning.
I Sverige ligger medelvärdet för ozon konstant under det nationella delmålet för år 2010, men toppar
är vanliga i hela landet.
Dagvatten från vägar innehåller bl a partiklar, näringsämnen, tungmetaller, organiska
föreningar från oljeprodukter samt vägsalt. På
vägen till insjön eller havet reduceras dagvattnets
föroreningsinnehåll genom utspädning, bindning,
sedimentation och nedbrytning.
Vid regn eller snösmältning uppstår en s k ”first
flush”-effekt, dvs föroreningar som har samlats
sedan föregående regnväder eller snösmältning förs
bort med den första strömmen av dagvatten. Vid
snösmältning kan man också få en ”last flush”-effekt
när partiklar frigörs och förs bort med dagvattnet.
Smältvatten från snö kan innehålla betydligt större
föroreningsmängder än regnvatten eftersom föroreningar i snön ansamlas över en lång period.
Spridning av vägsalt medför stora problem
med försaltning av grundvattentäkter. Det kan även
medföra stor påverkan på vegetationen upp till 10
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meter från vägkanten. Barren på barrträd kan t ex
bli bruna och lövträd och buskar få döda knoppar
och grenar. En annan konsekvens är att växtsamhällena i vägkanterna kan förändras och arter som
är anpassade till salta förhållanden (kustväxter)
etablerar sig längs inlandsvägarna. Vägsalt kan
påverka insjöar. Saltet kan också dra till sig djur,
vilket ökar risken för viltolyckor.
Vegetationsbekämpning längs järnvägar utförs
på ca 25–30 procent av järnvägsnätet varje år.
Det bekämpningsmedel som används är Roundup
Bio. Rester av bekämpningmedel som använts
tidigare kan fortfarande påträffas i banvallarna.
Detta har i vissa fall medfört skador på omgivande
vegetation. Metoder för att komma tillrätta med
problemet studeras. Inom Vägverket är kemisk
vegetationsbekämpning förbjuden, med undantag
för bekämpning av jätteloka och flyghavre.
Övriga faktorer som har stor betydelse för
naturmiljön är mänsklig aktivitet, ljus, ljud och hydrologiska förändringar. Många djur, som t ex vargar
och fåglar, undviker områden som ligger nära vägar
och järnvägar. Det beror ofta på störningar från trafik eller från annan mänsklig aktivitet.
Vid uppsättning av belysning ska man ha i
åtanke att det kan påverka djuren, även om det ännu
inte finns så mycket kunskap om detta. Belysning
kan vara störande för fåglars häckning och födosök
eller påverka beteendet hos nattaktiva groddjur eller
fladdermöss. Ljus kan också locka till sig insekter,
vilket i sin tur leder till större täthet av fladdermöss
längs vägarna. Det ökar risken för att djuren ska
bli påkörda. Belysningen kan ge dagaktiva fåglar
möjlighet att söka föda nattetid, vilket därmed förlänger den totala tiden för födosök. Det har visat sig
att öring och lax hellre använder sträckor som inte
är belysta som lekområden i vattendrag, än sträckor
som är belysta. Detta är dock troligen inget stort
problem i Sverige.
Trafikbuller verkar olika på olika arter. Flertalet
fåglar är sårbara för buller. De kommunicerar med
ljud och om sången överröstas av trafikbuller kan flera
arter hålla sig borta från sådana områden. Det betyder
att arealförlusten på grund av en väg eller järnväg kan
bli mycket stor för enskilda fågelarter.
Förändringar i hydrologi orsakas av skärningar, bankar och tunnlar, vilket kan leda till ut-

torkning av myrar och andra fuktiga biotoper. Det
medför att livsmiljöerna för arter som är beroende
av sådana miljöer minskar eller blir kraftigt försämrade. Vägbankar som skär av sund eller vikar kan
inverka negativt på vattenomsättningen.
När vägar eller järnvägar byggs i sammanhängande skogsmark bildas skarpa kanter som kan
liknas vid kanter på föryngringsytor. Mikroklimatet
i området närmast vägen eller järnvägen förändras:
ljusintensiteten ökar, luftfuktigheten minskar och
lufttemperaturen varierar i större grad. Detta påverkar bl a förekomsten av mossor och lavar.
Byggtiden kan pågå i många år för stora infrastrukturanläggningar. Under denna tid förekommer
utsläpp av föroreningar och annan påverkan på omgivande naturmiljö.
Naturmiljön återhämtar sig från de flesta av
dessa störningar även om det i en del fall kan ta upp
till något årtionde (t ex vid påverkan på vattendrag).
Ibland kan emellertid permanenta skador uppstå.
Det är därför särskilt viktigt att åtgärder vidtas för
att minimera störningar under byggtiden.

Q

Svinesjöen

I Svinesjön i Asker i Norge höll vägsalt på att
förändra förändra cirkulationen i sjön. Svinesjön
har naturligt dålig cirkulation (meromiktisk
insjö). I de djupare delarna av sjön har vattnet
inte cirkulerat på flera tusen år och stora
mängder näringsämnen (fosfor) har ansamlats
i bottenskiktet. Bristen på syre har också gett
upphov till gaser som kvävesulfid och metan i
bottenskiktet.
Som en följd av halkbekämpning med vägsalt
på vägarna intill sjön hade tjockleken på toppskiktet uttunnats och det fanns stor risk för att
vattnet skulle börja cirkulera i hela sjön. Om så
skulle ha skett skulle näringsrikt vatten ha transporterats uppåt och en kraftig algblomning utvecklats. Dessutom skulle illaluktande gaser ha
spridits. Under år 2000 uppträdde betydande
algblomning i sjön. För att stoppa den negativa utvecklingen stoppades halkbekämpning
med vägsalt i avrinningsområdet under år 2000.
Därefter förbättrades situationen och djupet på
det cirkulerande skiktet har ökat.
Källa: Åtgärder för att rädda Svinesjöen. Broschyr
från Asker kommun, september 2000.
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Vanliga föroreningar från byggverksamheten som
kan påverka sjöar och vattendrag är:
•
•
•
•
•
•
•

kväveföreningar från sprängmedel
surt lakvatten från berg med sulfidhaltig gnejs
och från schakt i sulfidhaltiga jordlager
basiskt lakvatten från tunneldrivning
tungmetaller från bergskärningar, t ex uran
grumling
förhöjda fosforhalter
schaktning i sulfidhaltiga jordar

Tillfälliga intrång, t ex för tillfälliga upplag, transportvägar för arbetstransporter eller tillfälliga
omledningar av vägtrafiken, kan medföra att man
måste ta delar av omkringliggande naturmiljöer i
anspråk. Annan vanlig påverkan är barriäreffekter
och bullerspridning.

2.2

Påverkan på landskapet

Effekterna på landskapsnivå kan sammanfattas
i fragmentering och ekologisk stress. Effekterna
beskrivs utifrån ett landskapsperspektiv, men kan
även verka på individnivå.

2.2.1 Fragmentering
Djur som kräver större sammanhängande områden
påverkas negativt av vägar eller järnvägar som delar upp landskapet i mindre områden.
Nya vägar och järnvägar växer fram över och
förstör i många fall existerande naturtyper och ersätter endast i ringa grad dessa med nya naturtyper.
Vägar och järnvägar innebär också i många fall att
djurens möjligheter att röra sig i landskapet minskar eller försvinner helt. Vägarna och järnvägar
skär som linjer genom landskapet, splittrar det i
mindre delar och försvårar för djur som kräver större sammanhängande områden. Hur mycket fragmenteringen påverkar varierar beroende på djur.
Vargar är behöver 10 000-tals hektar, utter och igelkott 100–1000-tals hektar medan det för vissa djur
som vattensalamander och dårgräsfjäril handlar om
1–100 hektar.
Fragmenteringen kan inledningsvis påverka en
art ganska lite för att plötsligt, vid ett s k tröskelvärde, resultera i en katastrof. I värsta fall kan arten
försvinna från ett område.
Antalet individer i en population varierar
naturligt mellan olika år. Hur stora svängningarna
är beror bl a på områdets storlek och artens behov.

Foto: Henrik Undeland

2

2:9 Störningar från en väg kan spridas långt i det omgivande landskapet. Spridningsavståndet beror på topografi,
vindförhållanden, vegetation och typ av störning. I genomsnitt berörs ett område på några hundra meter från vägen.
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Det finns mycket få undersökningar om hur generna
i olika djurpopulationer påverkas av den isolering
som vägar och järnvägar medför. I en tysk undersökning fann man att barriäreffekten från en väg
förändrade den genetiska strukturen hos små, lokala, isolerade populationer av vanlig groda. Antalet
olika anlag sjönk i de isolerade populationerna, vilket på sikt minskar överlevnaden.

2.3

Sekundära effekter

Ny infrastruktur leder i många fall till förändringar i
markanvändning i omkringliggande områden, t ex i
form av bosättning, industrietablering, ökat resande
och liknande. Samtidigt bidrar ny infrastruktur till
att områden som tidigare har varit svårtillgängliga
för människor används i större utsträckning. Detta
kallas i MKB-sammanhang för sekundära eller indirekta effekter.
Ökad tillgänglighet till avlägsna områden
ökar störningar från t ex snöskoter, illegal jakt och
skogsmaskiner. Dessa kan innebära ytterligare förlust av livsmiljöer.
Genom förändrad markanvändning kan t ex
naturvärdena i odlingslandskapet påverkas och bidra till förlust av livsmiljöer. Detta medför en negativ påverkan på den biologiska mångfalden.
Sekundära effekter är ofta svåra att undvika
men vissa åtgärder kan vidtas redan tidigt i planeringen. Genom att samarbeta med de kommunala
planmyndigheterna och ha en restriktiv hållning till
avfarter kan man begränsa de indirekta negativa
effekterna. För att ytterligare skydda känsliga områden mot mänsklig trafik kan man permanent eller
tillfälligt införa förbud att stanna eller parkera. De
sekundära effekterna berör flera sektorer och ligger
ofta utanför transportsektorns ansvarsområde. De
ska emellertid beaktas i konsekvensbeskrivningar.

Illustration: Lars Jäderberg

2.2.2 Genetiska effekter

2
Älgpopulationens möjligheter till överlevnad

Små populationer varierar mer i antal över tiden och
löper större risk att utrotas än stora populationer.

Ökad fragmentering av landskap

2:10 Ofta syns fragmenteringens effekter på djur först när
katastrofen är nära och det är för sent att vidta åtgärder,
d v s när artens tröskelvärde redan är passerat.

Q Genetisk variation hos grävling
En dansk undersökning har dokumenterat att
fragmentering och isolering leder till att den genetiska variationen bland grävling har avtagit de
senaste 40 åren. Det beror på ökad trafik och därmed starkare barriärer på motorvägen E 45, som
går från Fredrikshavn till den tyska gränsen och
därmed delar Jylland från norr till söder. Samtidigt
delar älven Gudenåen landskapet med resultatet
att Jylland består av fyra mer eller mindre åtskilda
områden.
Genetiska undersökningar av grävling visade
mycket små genetiska variationer inom varje delområde, men också en signifikant genetisk olikhet mellan områdena. De minsta områdena hade
minst genetisk variation. En motsvarande genetisk
undersökning av djur från museum visade att den
genetiska variationen var större tidigare.
Källa: Pertoldi, C., Loeschcke, V., Madsen, A.B.,
Randi, E. & Mucci, N. 2003. Minisatellite DNA and
allozyme variation in the Eurasian badger (Meles
meles) i Danmark.
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Foto: B. Iuell

2

2:11 Vildren.

Q Vildren i Norge
Undersökningar av vildrensbestånd i Dovrefjällregionen i Norge visar att det totala antalet
renar i många små områden är mindre än det antal
som ett odelat, stort område kan hysa. Dessutom
har djuren i sådana fragmenterade områden ofta
sämre kondition och vitalitet än populationerna i
ett odelat område.
En annan undersökning i Norge (genomförd
1977–1987), visade att tätheten av vildren avtog
dramatiskt inom ett avstånd av upp till 4 km
från nya vägar, kraftledningar, dammar och
stugområden. Användningen av sommarbetena
i dessa områden reducerades till 36 procent av
nivån före utbyggnaden och till 8 procent för
vinterbetena. Det resulterade i att renen sökte sig
till orörda områden som ofta var näringsfattiga
med mycket sten och lite lavar. Detta ledde i sin
tur till överbetning och nedsatt kalvning. Man vet
ännu inte exakt vilka faktorer som spelar in, t ex
buller eller rent visuella aspekter, men antagligen
beror det på ett samspel mellan dessa faktorer.
Renen skyr områden med mänskliga ingrepp,
eftersom de associerar dem med människor. Genom
vildrensjakt har djuren lärt sig att frukta människan,
och de håller sig därför ifrån dessa områden.
Källa: Nellemann, C., Vistnes, I., Jordhøy, P.,
Strand, O. &. Newton, A. 2003. Progressive impact
of piecemeal infrastructure development on wild
reindeer. Biological Conservation, 113(2): 307-317.
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3 Åtgärder i planeringsskeden
I Sverige liksom i stora delar av övriga Europa
utvecklas samhällsplaneringen mot ökad grad av
mål och resultatstyrning. Det innebär att åtgärder
i större utsträckning behövs mot kvalitativa och
kvantitativa mål samtidigt som samhällsekonomiska utvärderingar fortsätter att vara viktiga. För
Sveriges del började utvecklingen i slutet av förra
seklet i samband med att man fastställde nationella
miljökvalitetsmål och trafikpolitiska mål om långsiktigt uthålliga transportsystem. Anpassningen av
planeringsprocesserna är ännu bara i sin linda och
kan förväntas utvecklas vidare med ny kunskap,
nya metoder och förbättrade arbetsprocesser.
En nyckeluppgift i modern planering är därför
att identifiera, värdera och prioritera viktiga kvaliteter i landskapet och att formulera mål för de kvaliteter som kan förväntas påverkas av de aktiviteter
som kan bli resultatet av planeringen. Det är först
mot sådana kvalitativa mål som man kan bedöma
konsekvenser på djurlivet av planerade åtgärder,
göra avvägningar om behov av anpassningar och
särskilda åtgärder och utvärdera uppföljningar.
Det är därmed ett nödvändigt steg i planeringsarbetet att göra en landskapsanalys med bl a
djurens behov som en utgångspunkt. En översiktlig landskapsanalys behövs redan till det inledande planeringsskedet och den utvecklas och
fördjupas sedan i takt med ökad detaljeringsgrad
i planeringen.
Framgångsrik planering handlar i stor utsträckning om att ställa rätt fråga vid rätt tillfälle. Lyckad
hantering av faunafrågor i planeringen är inget
undantag från denna regel. Två förutsättningar är
viktiga när man söker de frågeställningar som är
relevanta i den aktuella planeringsfasen:
1.
2.

Arbeta med kvaliteter i landskapet och sätta mål
i en skala somär lämplig för planeringsskedet.
Fokusera på funktion och samspel i landskapet
snarare än på utpekade värdefulla områden.

Det innebär att samma fråga kan återkomma i flera
planeringsskeden, men att bedömningen av konsekvenser och behov av anpassningar och speciella
åtgärder kan vara olika.
Vid flera tillfällen under planering är det alltså
lämpligt att bedöma en vägs/järnvägs påverkan på
djurens samlade livsmiljö och deras möjlighet att
nyttja den. Bedömningarna gäller förlust av livsmiljöer för olika djurarter, förlorade kvaliteter i
livsmiljöerna och möjlighet att vandra mellan livsmiljöerna (intrång, funktion och samband). Dessa
bedömningar behöver göras såväl när man väljer
vilket trafikslag planeringen gäller som när man
väljer korridor eller linje. I varje planeringsskede
gäller bedömningarna de djur som är relevanta för
den aktuella skalan. Beroende på skala och planeringsskede återkommer därför samma frågor, men
för olika arter.
Konsekvenserna för djurlivet ska alltså finnas
med redan i tidiga, övergripande planeringsskeden.
Om möjligt börjar man med bedömningar redan i
faser då man överväger vilka trafikslag som planeringen gäller och om det är andra typer av åtgärder
än ny- eller ombyggnad som krävs. Konsekvenserna
för djur ska bedömas för alla åtgärder som genomförs i ett område, t ex byggande av ny infrastruktur,
oberoende av var det sker i landskapet. Efter hand
som valet av typ av åtgärd och lokalisering blir allt
mer specifikt kommer samma frågor tillbaka, men
alltmera inriktat på det aktuella området i landskapet. Vid val av korridorer kan det vara aktuellt att
bedöma konsekvenserna av dessa för något djur som
är speciellt värdefullt, en bra indikator, en nyckelart
eller en paraplyart för området ifråga och vars livsmiljöer omfattar en skala som är relevant. Det kan
vara lämpligt att använda djur vars hemområden
är från något tiotal till några hundratal hektar, t ex
utter, rådjur eller rapphöna. Vid valet av väg- eller
järnvägslinje upprepas proceduren men nu mot djur
vars livsmiljöer som omfattar från några hundra
kvadratmeter till några hektar, t ex pärlemorfjärilar
eller groddjur.
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3.1 Planering av väg och järnväg

3

Planeringen av väg och järnväg kan grovt delas in i
långsiktig planering och planering på objektnivå.

3.1.1 Långsiktig planering
I den långsiktiga planeringen görs övergripande
prioritering av verksamheten på strategisk nivå.
Resultatet är nationella infrastrukturplaner och
länsvisa planer som omfattar samtliga åtgärder som
faller inom Vägverkets och Banverkets ansvarsområden. Viktiga underlag för planeringen är bristanalyser. Dessa omfattar bl a kapacitet, bärighet,
trafiksäkerhet eller miljö. Konfliktpunkter mellan
vägar och groddjur, platser med många viltolyckor
och vandringshinder för fisk är exempel på brister i
transportsystemet.
Bland åtgärder som ingår i planerna finns naturligtvis nyinvesteringar i infrastruktur och driftåtgärder. Men åtgärderna kan även vara av andra typer,
som åtgärder för att höja trafiksäkerhet eller minska
negativa miljöeffekter (t ex buller och barriäreffekter för djur). Den långsiktiga planeringen kan alltså
leda fram till vitt skilda åtgärdsförslag.
För de åtgärder som trafikverken ansvarar för
att genomföra, fördjupas analysen i det slutliga
åtgärdsvalet och valet av utformning i den planering
som följer på objektnivå. Det är också nödvändigt
att samordna åtgärderna där väg och järnväg löper
parallellt. Detta är en förutsättning för att åtgärderna
ska fungera optimalt, exempelvis vid placering av
viltstängsel och faunapassager.

Q Fyrstegsprincipen
Innebär ett allmänt förhållningssätt för stegvisa
åtgärdsanalyser i transportsystemet. Syftet är att
hushålla med investeringsmedel och reurser, samt
att minska transportsystemets negativa effekter.
De fyra stegen är:
Steg 1 – Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt.
Steg 2 – Åtgärder som ger effektivare nyttjande
av befintlig infrastruktur.
Steg 3 – Förbättringsåtgärder i befintlig infrastruktur.
Steg 4 – Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.
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Utgångspunkten i arbetet är att transportsystemet
ska behandlas som en helhet, dvs gälla alla trafikslag.
Åtgärder ska sättas in där de gör störst nytta i förhållande till kostnad. Till stöd för arbetet har Vägverket
utarbetat den s k fyrstegsprincipen (som även Banverket ska använda), som innebär att åtgärdsförslag
ska prövas i fyra steg. I det första övervägs om bästa
åtgärden är att påverka transportbehovet och val av
trafikslag. I det andra steget prövas åtgärder som
innebär att den befintliga vägen används effektivare.
I det tredje steget prövas om begränsad ombyggnad
av befintlig väg kan vara en fullgod lösning. Först om
inget av dessa åtgärdsförslag är tillräckligt ska nyinvestering av väg utredas.
Generellt kan man påstå att de negativa konsekvenserna för naturen stegras för varje steg enligt
fyrstegsprincipen, även om undantag naturligtvis
kan finnas. Det är väsentligt att man beaktar dessa
konsekvenser redan i den långsiktiga planeringen.
Tyvärr saknas ännu mycket kunskap om effekter och konsekvenser för djur på denna övergripande
nivå. Användbara metoder saknas naturligtvis i ännu
högre grad. Djur som har stora revir och vars möjlighet att etablera revir påverkas av exploatering genom
bebyggelse och infrastruktur, kan eventuellt användas som indikatorer när man bedömer konsekvenser
på denna nivå. Varg och lodjur kan t ex vara lämpliga djur att använda i detta sammanhang.

3.1.2 Planering på objektnivå
För infrastrukturbyggnadsåtgärder tillämpas en
etablerad, delvis lagstadgad, process, fysisk planering. Detta gäller alla åtgärder som innebär någon
förändring i infrastrukturen eller dess omgivnings
fysiska utformning. Processen omfattar två faser:
planering och projektering. Under planeringsfasen
genomförs normalt en förstudie och en väg- eller
järnvägsutredning, ibland förenade i ett dokument.
Under projekteringsfasen utarbetas arbetsplan eller
järnvägsplan och bygghandling som i små projekt
kan vara förenade till ett dokument.
Den fysiska planeringen ska samordnas med
kommunernas planläggning.
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Förstudie
Förstudien är underlag för åtgärdsplaneringen
och ska ge en god grund för det fortsatta arbetet.
Förstudien ska utreda bakomliggande problem och
möjliga lösningar och översiktligt beskriva viktiga
värden och kvaliteter i området samt utarbeta mål
för projektet, s k projektmål.
Ett av förstudiens första viktigaste arbetssteg
blir därför en landskapsanalys, i detta skede relativt
övergripande. I analysen beskrivs landskapet. Det
karaktäriseras och värderas bl a med utgångspunkt
från djurens nyttjande av landskapet.
I förstudiefasen är det viktigaste ur faunasynpunkt att identifiera viktiga kvaliteter och indikatorer,
prioritera, formulera mål (s k projektmål) och göra en
första övergripande bedömning mot målen av konsekvenserna av den föreslagna lösningen.
Vägutredning / Järnvägsutredning
Vägutredningen eller järnvägsutredningen ska ge
underlag för val av korridor och teknisk standard.
Under utredningen studeras alternativa korridorer,

som kan vara flera hundra meter breda. De jämförs
dels sinsemellan och dels med ett nollalternativ.
Med nollalternativ menas att man behåller den befintliga vägen eller järnvägen och endast förutsätter
de drift- och underhållsåtgärder som erfordras för
att vidmakthålla vägens eller järnvägens standard.
I väg- eller järnvägsutredningen kompletteras
och fördjupas förstudiens analyser, bl a landskapsanalysen. Denna ska ge underlag för att hitta ett
korridoralternativ och identifiera eventuella behov
av särskilda åtgärder och anpassningar av vägen
eller järnvägen för att projektmålen (från förstudien) ska kunna uppnås. En del av detta arbete,
konsekvensanalyser av föreslagna korridorer, sker
i MKB-processen. Projektmålen från planeringsprocessen är alltså ett stöd i MKB-processen, och
landskapsanalysen är ett gemensamt underlag för
bägge processerna.
För att projektmålen ska kunna uppnås formuleras krav, s k konkretiserade projektmål, till nästa
steg i den fysiska planeringen. Projektmålen kan
ses som ramar i den fortsatta planeringsprocessen.

3

Väg- och järnvägsplanering

Övergripande

Väg-/järnvägsutredning

Arbets-/järnvägsplan

Fördjupad

Projektmål

Bygghandling

Detaljerad

Åtgärder/anpassning

Illustration: Per-Anders Nilsson

Förstudie

Utformning

3:1 Landskapsanalysen är en nödvändig förutsättning för att kunna hantera rätt
frågeställning vid rätt skede i planeringsprocessen. Den är grunden för beskrivning, prioritering och mål.
Den är också ett viktigt underlag för anpassningar och val, samt lokalisering och utformning av lämpliga faunaåtgärder.

19

Åtgärder i planeringsskedena

Illustration: W. Hollum

projektmål från tidigare planeringssteg underlag
för att bestämma sträckning och att välja de speciella åtgärder som behövs för djurlivet. Fortfarande kan hela populationers möjligheter till fortlevnad avgöras av infrastrukturens läge inom vald
korridor, men nu kan detta bedömas för djur vars
hela livsmiljö omfattar någon hektar eller mindre.
En del av detta arbete utförs i den MKB-process
som pågår parallellt med arbetsplane- och järnvägsplanearbetet.
Liksom i tidigare steg leder arbetet till villkor
inför nästa projekteringssteg.

Foto: W. Hollum

3

Arbetsplan / Järnvägsplan
I skedet med arbets- och järnvägsplan bestäms
vägens respektive järnvägens läge och utformning
inom den valda korridoren. Det är viktigt att tänka
på att åtgärderna för djurlivet är platskrävande,
bl a med tanke på framtida underhåll och skötsel.
Behovet av utrymme bör beaktas vid fastställandet
av väg- respektive järnvägsområdet. Ett annat viktigt syfte med arbetsplanen är att fastställa vägrätt.
Landskapsanalysen, förmodligen ytterligare
fördjupad, ger tillsammans med konkretiserade

3:2 Illustration i planeringsskedet och det verkliga resultatet. Det tar lång tid och krävs tålmodig skötsel innan
vegetationen på den verkliga passagen blir som planerats. Här faunapassage över rv 35 mellan Roa och Gardermoen i Norge.
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Bygghandling
Bygghandlingen är en detaljerad teknisk beskrivning av en väg eller järnväg. Den utgör i sin tur underlag för upphandling och genomförande av anläggningsarbetet. I den fas när bygghandlingen tas
fram återstår ofta fortfarande många frågor att lösa
som har stor betydelse för djurlivet. Här bestäms
den exakta utformningen av valda åtgärder för
djur. Utformningen har ofta avgörande betydelse
för t ex i vilken grad en faunapassage används.
Det är nödvändigt att de som arbetar med
driften blir involverade så att faunapassagen utformas på ett sådant sätt att den kan skötas kostnadseffektivt och att den får tänkt funktion. Det
är också viktigt att driftpersonalen blir införstådd
med hur t ex planteringar är tänkta att bli för att
de ska få optimal funktion. Många gånger är det
ju först efter många års drift som det önskade
slutresultatet växer fram, se illustration 3:2.
Byggskedet
I byggskedet uppstår en del negativ påverkan på
naturmiljön, se även avsnitt 2.1.5. Åtgärder krävs
för att minimera föroreningar och störningar under
byggtiden. Ibland krävs byggstopp under begränsade tider på året, vilket baseras på ekologiska
förhållanden som exempelvis häckande fåglar eller
lekande fisk.
Sammanfattning
Infrastrukturprojekt varierar mycket i storlek och
komplexitet. Den fysiska planeringsprocessen anpassas naturligtvis i omfattning och genomförande
efter behoven och de krav som regelverk, lagar och
förordningar ställer. Den behöver alltså inte alltid
genomföras exakt så som skissats ovan. Steg 1 och
2 i fyrstegsprincipen kan t ex ingå i en förstudie
eller kan ha beaktats redan i tidigare långsiktig
planering. Alla fyra planeringsfaserna genomförs
och dokumenteras inte alltid separat. De slås ofta
samman och förenklas beroende på projektets omfattning och komplexitet. För en bra behandling av
naturvärden och djur är det nödvändigt att processen alltid genomförs stegvis enligt följande:

1.

2.

3.
4.
5.

Identifiera viktiga kvaliteter i landskapet, prioritera och värdera. Slå fast i projektmål vad
som ska uppnås.
Avgör vilka anpassningar och speciella åtgärder för djur som krävs för att uppfylla projektmålen med vald lösning.
Välj typ av åtgärder och lokalisering så att kraven uppfylls.
Utforma valda åtgärder för djur så att de får
optimal funktion.
Informera driftpersonalen om tänkt funktion
och se till att de får möjlighet att påverka utformning för att säkerställa framtida god funktion genom att skötseln genomförs på rätt sätt
och blir kostnadseffektiv.

3.1.3 Mål i infrastrukturplanering
För en lyckad planeringsprocess är det fundamentalt att beskriva vad som ska åstadkommas i kvantitativa (där så är möjligt) och kvalitativa termer,
dvs mål.
De mål som fastställs i förstudien är mycket
viktiga. De beskriver de viktigaste kvaliteter som
projektet ska uppnå. Det är mot dessa kvaliteter
(projektmål) som hela projektet så småningom ska
följas upp och utvärderas. De ger förutsättningarna
för de ekonomiska kalkylerna som ska leda till att
man hittar den kostnadseffektivaste lösningen. Projektmålen ska beskriva:
•
•

de nya kvaliteter och funktioner som ska uppnås med projektet, dvs åtgärdande av brister
de kvaliteter, värden och funktioner som finns
i området idag och som ska finnas kvar eller
vidareutvecklas.

Till stöd för arbetet med att formulera mål för
natur- och kulturmiljövärden avser trafikverken att
utveckla nationella mål och kriterier för natur- och
kulturmiljövärden i transportsystemet. De ska tjäna
som vägledning för formulering av projektmålen
och beskriver en miniminivå som trafikverken ska
uppnå i sina verksamheter.
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Målen tillhör planeringsprocessen, även de
som berör miljöområdet, och fastställs i stegrad detaljeringsgrad i varje planeringsfas.
I förstudien beskriver målen övergripande
”omistliga naturkvaliteter”. Detta är värden som ska
finnas kvar i landskapet även när en väg eller järnväg
är byggd. Målen konkretiseras sedan i efterföljande

planeringsfaser och är vägledande för anpassningar
och speciella åtgärder för djur allteftersom de blir
aktuella. De bör i senare planeringsskeden uttryckas i mätbara termer för att underlätta uppföljning.
Det är också viktigt att de målpreciseringar och
konkretiseringar som görs kan härledas till kvaliteter uttryckta i förstudiens projektmål.

– ett exempel
Q Målstyrt arbetssätt i planering av en vägArbetsplan
För att få med natur- och kulturmiljöfrågor, t ex djur,
på ett naturligt sätt i vägplanering krävs nya sätt att
arbeta och nya perspektiv. En bra metod är att
arbeta målstyrt. Nedan ges ett fiktivt exempel på ett
sådant arbetssätt genom planeringsprocessen för en
ny väg.
Förstudie
I den första övergripande landskapsanalysen över
det landskapsavsnitt som berörs av en eventuell väglösning framgår att det finns ett fossilt dynfält från
inlandsisens avsmältning för 10 000 år sedan. Här
lever sandödlan som en relik från varmare klimat.
Bland trafikverkens nationella mål finns ett som lyder
”Djurs livsbetingelser ska bibehållas och ha möjlighet
att utvecklas”. Eftersom sandödlan är unik för regionen, fridlyst, kan den påverkas negativt av en väg
osv. Därför blir den en av de omistliga naturvärden
i berört område som pekas ut i förstudien i form av
ett projektmål. I det här fallet helt enkelt genom att
djurs byts mot sandödlans i det nationella målet.
Projektmål: ”Sandödlans livsbetingelser ska bibehållas och populationen ska ha möjlighet att utvecklas”.
Vägutredning
I vägutredningens fördjupade landskapsanalys
framgår att det är tre områden i dynfältet som
huvudsakligen nyttjas av sandödlorna, områdena
X, Y och Z. Område X är ett område med gles rishedvegetation och gott om bara sandfläckar som
ger hög marktemperatur. Det är idealiskt för ägggens utveckling och nyttjas därför främst som reproduktionsområde. Område Y är rikare med ängsartad vegetation och används huvudsakligen för
födosök. Område Z som är stort är sandödlornas
mest använda övervintringsområde. Det är naturligtvis nödvändigt att djuren har möjlighet att röra
sig mellan dessa områden.
Krav: ”Område X och Y ska vara opåverkat.
Område Z:s funktion som övervintringsområde för
sandödlorna ska bestå. Sandödlorna ska kunna passera vägen på ett säkert sätt mellan områdena X, Y
och Z vid A och B.”
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Arbetsplanen är förutsättningarna att en vägkorridor har valts som går mellan område X och Y men
inte berör Z. Väglinjen dras så att vägen går utanför
områdena men snuddar vid område X genom en vägskärning i en dyn. Här öppnas en möjlighet att skapa
en bra fortplantningsbiotop, eftersom skärningen ger
en lång sydvänd slänt. Det kvarstår att säkra att djuren kan röra sig mellan områdena på ett säkert sätt.
Krav: ”Tunnlar anläggs vid A1 och A2. Vägport vid
B anpassas för djur”.
Bygghandling
I nästa fas bestämmer man sig för att en vägport som
ska anläggas med anledning av en skogsbilväg ska
nyttjas till passage även för djur. Vägporten anpassas
och ges en utformning som ger sandödlorna möjlighet
till trygg passage. Vid A anläggs två halvtrummor som
ger en utmärkt passagemöjlighet för djuren. På bägge platserna säkerställs att djuren inte vandrar upp
på vägen och samtidigt att de styrs mot passagerna
genom att man bygger särskilda s k fångstarmar. Den
nya vägslänten vid område X ges en utformning med
gles risvegetation och mycket bar sand som med tanke på söderläget bör bli en bra fortplantningsmiljö.
Fångstarmarna mot vägen ger samtidigt skydd mot
att ödlorna vandrar upp på vägen. Sammantaget ett
positivt tillskott för sandödlan jämfört med tidigare.
Utformningskrav: ”Halvtrumma, med 1 m spann
läggs vid A1 och A2. Vägport breddas 3 m och skydd
i form av ris- och buskvegetation och stubbar anläggs
i anslutning till och genom porten i sidoområdet. Vid
den höga vägslänten i söderläge vid X anläggs gles
risvegetation”.
Drift
För att säkerställa att projektmålen uppnås, krävs
åtgärder för att utveckla och bibehålla den vegetation som planerats. För det krävs rätt skötsel.
Driftområdesmål: ”Den höga slänten vid X ska
hållas fri från vegetation som hindrar solinstrålning
och det ska säkerställas att bara sandfläckar finns.”
(Något som enkelt kan åstadkommas med årlig slåtter. Med en rotorslåtter kan man lätt riva upp sår i
vegetationen vid behov.)

Åtgärder i planeringsskedena

3.2

Linjeföring

För att minska fragmenteringen ska hänsyn tas till
viktiga landskapsekologiska strukturer och topografi. Vid val av linjeföring är det fortfarande viktigt
att beakta vilka livsmiljöer som påverkas och hur
deras möjlighet att fungera i ett större sammanhang
påverkas. Nu gäller det arter med livsmiljöer som
omfattar upp till några hektar. Val av linjeföring har
ofta avgörande betydelse för lokalisering och vilken
typ av lösning som kan bli möjlig. Linjeföringen har
också stor betydelse för möjligheterna att anpassa
och avgör ofta hur stora anpassningar av passage
och omgivning som krävs för att den ska fungera
på ett tillfredställande sätt. Våtmarksområden liksom vattendrag och de omgivande grönstrukturerna

ska störas så lite som möjligt, eftersom de ofta har
stora naturmiljövärden. Minsta möjliga påverkan
på strömningsförhållanden i vattendrag och vegetation ska eftersträvas.
För att undvika ingrepp i känsliga naturmiljöer
kan vägradierna i särskilda fall användas flexibelt.
Det kan också finnas miljövinster i att låta vägen
eller järnvägen följa en höjdrygg om dalgången utgör
ett värdefullt naturområde, trots att detta strider mot
gängse gestaltningsprinciper. Delade körbanor kan
också ge mindre ingrepp i sluttande terräng.
Stor vikt ska läggas vid att skapa passagemöjligheter för djurlivet redan i tidiga planeringsskeden genom tunnlar, ekodukter, viltbroar och
landskapsbroar.

 Läs mer...
Att arbeta med natur- och kulturmiljökvalitet i vägtransportsystemet - en vägledning.
Remissversion. Vägverket, publikation
2005:19.
Bedömning av ekologiska effekter av vägar
och järnvägar. Rekommendationer om
arbetssätt.
Banverket, publikation 1996:3,
Vägverket, publikation 1996:33.
Karaktärsanalys av landskap metodbeskrivning. Remissversion.
Vägverket, publikation 2005:20.
Nationella mål och kriterier för natur- och
kulturmiljökvalitet i vägtransportsystemet.
Remissversion. Vägverket, publikation
2005:18.
Vägar & Gators Utformning (VGU).
Vägverket, publikation 2004:80.
Åtgärdsanalys enligt fyrstegsprincipen
Vägverket, publikation 2002:72.
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4 Åtgärder i befintlig infrastruktur
4.1

Bakgrund

En av de största utmaningarna är att anpassa den
befintliga infrastrukturen efter naturens behov. De
största och mest trafikerade vägarna är också de
största barriärerna för djurlivet. Men de har en förhållandevis begränsad utbredning. Av det nationella
vägnätet på ca 420 000 km utgör det statliga vägnätet
98 000 km (24 procent). Det svenska järnvägsnätet
är inte lika finmaskig som vägnätet. I Sverige finns
det i dag ca 15 000 km järnväg, varav ca 12 000 är
statligt ägd.
Infrastrukturen har växt i rasande takt under de
senaste hundra åren. Vi kan räkna med att den kommer att finnas kvar i stort som nu under överskådlig
tid, och att den ökar ytterligare i omfattning om än
i långsammare takt än tidigare. Under denna långa
period har naturen förändrats avsevärt, nya djurarter har tillkommit och ökat i antal medan andra
har minskat eller försvunnit. Trafikmängden har
ökat enormt under samma tidsperiod och kan förväntas öka ytterligare. Ny kunskap och nya metoder och arbetssätt har utvecklats. Samhällets prioriteringar och värderingar har förändrats. Det vore därför närmast onaturligt att det som byggts och byggs
om fortsätter att fungera bra enligt alla önskemål
utan behov av förändringar, även om det byggdes
med den tidens bästa för ögonen.

4.2

Brister och åtgärder

Det pågår ständiga översyner av väg- och järnvägsnätet. Man inventerar, analyserar mot nya krav och
behov och redovisar brister och åtgärdsbehov till
återkommande nya investeringsplaner.
Denna absolut nödvändiga verksamhet har hittills inte omfattat infrastrukturnätets påverkan på
naturen. Det har märkligt nog inte ansetts nödvändigt eller prioriterats att följa hur infrastrukturen påverkar djuren: var djur hindras att vandra, var infrastrukturen och trafiken förstör viktiga livsmiljöer,
var många djur dödas i trafiken eller hur trafiken
stör människors möjligheter att uppleva naturen.
Bristanalyser med tanke på infrastrukturens
påverkan på djurlivet bör vara lika självklara som

återkommande redovisningar av bärighetsbrister i
infrastrukturen.
Regering och riksdag har för planeringsperioden 2004–2015 satsat speciella öronmärkta medel
för fysiska miljöåtgärder i vägnätet, bland annat
med tanke på den eftersläpning som blivit resultatet
av detta förbiseende. Åtgärder för djurlivet är en
viktig del i denna satsning.
Som med andra bristanalyser är det viktigt
att utgångspunkten är en fastställd önskad kvalitets-nivå formulerad som ett mål, ett tillståndsmål.
Analysen bör ske genom att man inventerar aktuell
situation mot den önskvärda. Skillnaden är en redovisad brist, ett åtgärdsbehov. Analysen bör omfatta:
•
•
•
•
•
•

vilka mål och kriterier som ligger till grund för
analysen
en beskrivning av problemet (aktuell situation)
och önskat resultat
möjliga alternativa åtgärder och anpassningar
rekommenderade åtgärder och anpassningar
(tekniska lösningar, dimensioner och material)
grovt överslag av kostnaderna
prioritering av åtgärder.

Åtgärderna kan omfatta anpassning eller utvidgning av trummor och portar så att de kan fungera
även som passager för djur, byggande av nya trummor, viltportar och viltbroar etc, anläggande av nya
planteringar och förändrad skötsel av faunapassager och planteringar. I vissa fall kan passager som
byggts för människors transportbehov samnyttjas
efter anpassning. Det är också nödvändigt med
samordning av åtgärder där väg och järnväg löper
parallellt. Samordning är en förutsättning för att
åtgärderna ska fungera optimalt, exempelvis vid
placering av viltstängsel och faunapassager.
Kända brister som behöver åtgärdas är bl a
vandringshinder i vattendrag på grund av felaktigt
lagda väg- och järnvägstrummor, trafikdöd hos
utter vid trummor och broar över vattendrag, massdöd av groddjur på vissa vandringsstråk, platser
med hög sannolikhet för viltolyckor med älg respektive rådjur samt fågelsjöar där trafiken kraftigt
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Konstaterade åtgärdsbehov för djur på befintliga vägar och järnvägar ska resultera i åtgärder när de prioriteras i planer och verksamhetsplanering. De hanteras då enligt ordinarie verksamhet, som investeringsobjekt eller underhållsåtgärder, och går genom ordinarie planeringsprocesser.
Ibland kan det vara kostnadseffektivt att genomföra tillfälliga enkla åtgärder även om dessa
inte är helt optimala ur ekologisk synpunkt. Om en
väg- eller järnvägssträcka är föremål för andra planerade insatser, t ex en bärighetsåtgärd, kan det vara
klokt att samordna dessa med ekologiska åtgärder.

Foto: Pontus Gruhs

4

påverkar fågellivet. Problem som kan förväntas tillkomma i en relativt snar framtid är platser med hög
sannolikhet för kollision med vildsvin och hjortar
(kronhjort och dovhjort) och allvarliga barriärer för
fladdermöss.
Annat som är viktigt att återkommande analysera är t ex om förutsättningar finns för fortsatt
god funktion hos byggda faunapassager och andra typer av åtgärder för djur. Det kan vara förändringar i vegetation som behöver åtgärdas i
anslutning till vägar, dammar vars omgivningar
kraftigt förändrats o s v.

4:1 Valvbåge som har ersatt en tidigare fellagd vägtrumma i ett biflöde till Unnån i Dalarna.
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5 Åtgärder i drift och underhåll
Skötsel är nödvändig för att säkerställa en bra
funktion hos vägar och järnvägar. Underhåll är
likaså en helt naturlig del i strävan att vidmakthålla god funktion, till exempel där det blivit nödvändigt att återställa ursprunglig nivå via riktade
åtgärder, t ex genom ny ytbeläggning på en väg
eller ballastrening på en järnväg. Naturligtvis ska
denna omvårdnad även omfatta alla de åtgärder
man vidtagit för att säkerställa att vägen eller
järnvägen är en integrerad del i samhället och
landskapet. Skötsel och underhåll för att säkerställa funktionen av åtgärder för djurlivet ska vara
en lika naturlig del som snöröjning, slåtter och
dränering.
Likaväl som det finns funktionskrav för belysning och signaler ska det finnas krav för faunapassager och andra typer av åtgärder för djurlivet som
kan ligga till grund för upphandling av skötsel. Det
ska också ingå som en naturlig del i uppföljningen
att kontrollera att upphandlade skötselåtgärder utförts och att de ger tänkt funktion.
Arbete inom ett driftområde (Vägverket) eller
för en bansträcka (Banverket) ska utgå från mål
för funktion och kvalitet för alla delar av väg- eller
järnvägsnätet som påverkas av skötsel. Målen bryts
sedan ner till upphandlingskrav. Regelbundna uppföljningar ska visa om man når målen eller om det
behövs förändringar i skötseln.
Det är viktigt att åtgärder för djur, på nya
vägar eller järnvägar, efterhand införlivas i ordinarie skötsel, att de personer som arbetar med
drift är medvetna om mål och tänkt funktion och
att de fått påverka utformning så att kostnadseffektiv skötsel är möjlig. Det är speciellt viktigt
där planteringar behöver växa till i många år innan
de får optimal utformning. Ofta blir inte resultatet
det önskade utan rätt skötsel.
Det är också viktigt att man vid ordinarie skötsel och uppföljningar är uppmärksam på förändringar som leder till fler trafikdödade djur, försämrad funktion hos faunapassager etc. Dessa faktorer
kan spegla förändringar i landskapet, i djurlivet eller hos funktionen av djurpassager. Förändringarna
kan innebära att det behövs underhållsåtgärder eller

nya åtgärder i väg- och järnvägsnätet för att vägoch järnvägsnätet även i fortsättningen ska ha liten
negativ påverkan på djurlivet.
Alla faunapassager bör få tillsyn och underhåll
som säkerställer att de fungerar. Man bör ta hänsyn
till drift och underhåll redan under planeringsskedet
genom att definiera rutiner för drift och underhåll
med ansvarsfördelning. I de flesta fall kan skötseln
utföras av dem som är ansvariga för generell drift
och underhåll, men att köpa tjänsterna av naturskyddsorganisationer, lantbrukare eller liknande
kan också vara ett alternativ.

5.1 Passager över väg och järnväg
Det är viktigt att faunapassager underhålls och följs
upp så att de fungerar enligt intentionerna.
• De som ska ansvara för drift och underhåll ska
få tillräcklig vägledning. De ska upplysas om
syftet med faunaövergången och det bör utarbetas särskilda rutiner för drift och underhåll.
• Skötselplaner ska upprättas och revideras efter
ett par års erfarenhet.
• Det är viktigt att byggnadsverket samt tätnings- och dräneringssystemen får regelbunden tillsyn. Detta bör vara ett led i de vanliga
underhållsrutinerna för vägen eller järnvägen.
• Vegetation ska skötas enligt de ursprungliga
målen för övergången.
• Det bör kontrolleras regelbundet att passagen
inte nyttjas för otillåten verksamhet som stör
djuren.

5.2 Passager under väg och järnväg
Även passager under vägar och järnvägar måste
underhållas och följas upp så att de fungerar enligt
intentionerna.
• Bra underhållsrutiner tas fram där även syftet
med porten beskrivs.
• Regelbunden tillsyn kan ske i samband med
den normala skötseln.
• Skräp som försvårar funktionen av passagen
och som samlas i porten ska tas bort.
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5

Åtgärder i drift och underhåll

•

•
•

•

Foto: J. Carsignol

•

•

vara helt och även detta fritt från vegetation
som kan skada konstruktionen.
Grodtunnlar ska underhållas regelbundet och
kritiska punkter kontrolleras. Lämpligtvis görs
detta tidig vår innan vandringen börjar. Exempel på problem är defekta fångstarmar, blockering av tunneln på grund av vatten, hög vegetation, jord eller skräp eller att vatten leds genom
tunneln. En speciell utmaning i Norden är snö
och tjäle som på vintern kan bryta sönder ledanordningarna, så att de måste repareras på våren.
Inspektion och eventuellt byte av fågelholkar
ska ske årligen inför häckningssäsongen.

5:1 Här fungerar området under bron dåligt som faunapassage sedan åtkomsten är spärrad med både ett stängsel och vedbalar. Genom regelmässig tillsyn kan man säkra att sådant missbruk inte sker.

Foto: Ove Eriksson

5

Man bör vara särskilt uppmärksam på eventuellt missbruk av portar, t ex lagring av material, uppställning av lantbruksmaskiner eller
verksamhet som stör djurlivet.
Vegetationen runt en port ska skötas med hänsyn till portens syfte.
Trummor i vattenförande bäckar och åar ska få
tillsyn så att vattenavledningen är säkrad och
att det inte uppstår fall vid utloppet. Trösklingsåtgärder nedströms trummor inspekteras
så att konstruktionen är stabil och funktionell.
Torra trummor för smådjur ska hållas fria från
hög vegetation och ev anslutande stängsel ska

5:2 Fångstarm till grodtunnel. Bristande röjning och slåtter innebär att passagens funktion försämras.
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6 Påverkan på olika djurarter
medan antalet vägar (fragmenteringen av landskapet) gör att den får svårare att jaga och att hitta
platser att föda sina ungar. För dårgräsfjärilen är däremot lokaliseringen av en väg eller järnväg viktig.
Tio meter hit eller dit kan vara direkt livsavgörande,
eftersom de lever i och behöver flytta sig mellan
åkerholmar och slåtterängar med träd och buskar
– biotopöar – i odlingslandskapet. Avståndet mellan

Q Rödlistade arter

6

Rödlistan är en förteckning över alla arter vars
överlevnad inte är säker. Huvudsyftet med listan
är att uppmärksamma alla som i sina roller kan påverka situationen för de berörda arterna och deras
belägenhet. Systemet med rödlistan har beslutats
av den internationella naturvårdsunionen, IUCN.
Idag är 4120 arter rödlistade i Sverige, vilket motsvarar ca 20 procent av alla bedömda arter, dvs
var femte art. Den svenska rödlistan förvaltas av
Artdatabanken, SLU.

Illustration: Per-Anders Nilsson

I Sverige finns omkring 34 000 kända djurarter varav ungefär en tredjedel är tillräckligt kända för att
man ska kunna bedöma deras situation. I dag är 23 av
arterna däggdjur (37 procent), 88 fåglar (35 procent),
nio groddjur (69 procent) och hälften av kräldjuren
(tre av sex) rödlistade arter. I Sverige liksom i världen i övrigt ökar antaler rödlistade arter stadigt. Den
allt överskuggande orsaken är människans ständigt
ökande exploatering av naturen. I Sverige är jordoch skogsbruk de främsta orsakerna tätt följt av infrastruktur- och bebyggelseexploatering.
Djurens krav på sin livsmiljö varierar enormt.
Varg, lo och björn rör sig dagligen miltals. Deras
hemområden täcker tusentals hektar och de kan
vandra över halva Sverige på några dagar. Andra
djur däremot, t ex sniglar och många skalbaggar,
rör sig kanske några tiotal kvadratmeter under hela
sin livstid.
Djurens olika krav innebär att infrastrukturen
påverkar dem på olika sätt. En vägs eller järnvägs
lokalisering är sällan ett problem för ett lodjur,

6:1 Naturen är i ständig förändring. Sett över tid kan naturmiljöer ”vandra” i landskapet och förändras i storlek och form,
försvinna, återkomma eller tillkomma.
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6
6:2 Björn förekommer i viltolycksstatistiken på både väg- och järnväg.

biotopöarna får inte vara för stort och antalet måste
vara tillräckligt för att säkerställa en population.
Detta avsnitt tar upp djurgrupper där vi vet
att det uppstår problem mellan djuren och infrastrukturen och där djurens krav på sin livsmiljö är
kända. Djuren har delats in i grupper efter de krav som
de ställer på planering och utförande av åtgärder.

6.1

Natur i ständig förändring

Naturen är i ständig förändring. Orsakerna är
många. De flesta är naturliga, men människans
inverkan har ökat påtagligt under de senaste decennierna. De klimatförändringar som förväntas ske
kommer att innebära stora förändringar i djurlivet
under de kommande 50 åren. Att försöka beskriva
dessa förändringar kan aldrig bli annat än relativt
osäkra spekulationer och det finns stora skillnader
i förutsägelserna. Likafullt är det nödvändigt att ha
detta i åtanke vid planering. Vildsvinet förväntas
öka drastiskt och kan vara vanligare än älgen om 30
år. Vårt vanligaste rovdjur kan vara mårdhunden.
Tvättbjörn och bisamråtta kan finnas allmänt i landet. Vitsvanshjorten och mufflonfåret är förmodligen vanliga i södra och mellersta delarna av landet
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medan älgen minskat i antal. Förändringen beror till
en del på temperaturförändringen i sig, men kanske i
högre grad på indirekt inverkan genom förändringar
i vegetationen. Samtidigt kan en ny väg i landskapet
förväntas ligga kvar mycket lång tid. Slutsatsen är
alltså att man behöver fokusera mer på möjligheter
för djur att röra sig i landskapet generellt än att i detalj beskriva vilka djur som råkar befinna sig där vid
ett visst tillfälle och att exakt försöka bedöma just
deras behov att röra sig i landskapet.

6.2

Stora rovdjur

Björn, järv, lo och varg brukar kallas de ”fyra stora”.
De har ökat i antal de sista åren, förutom järven som
har minskat. Björn och lo har ökat mest. De svenska
stammarna uppgår i dag till över 1 000 djur.
De rör de sig över mycket stora områden. Ett
hemområde är i regel tusentals hektar. Det innebär
att även unga djur rör sig över stora avstånd för att
hitta områden att etablera sig i.
Trafikdödligheten drabbar inte björn och lo i
lika hög grad som vargstammen, i och med att varje
trafikdödad varg är viktig för artens överlevnad i
Sverige.

Foto: Thomas Grönlund
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6:3 Rådjur – ett vanligt inslag i det svenska landskapet.

6.2.1 Lo och björn

6.2.3 Varg

Trafiken bedöms inte utgöra någon stor risk för att
björn och lo ska kunna behålla eller öka sina populationer i Sverige. Målet med minst 300 föryngringar per år för lo innebär sannolikt att 16–48 djur
(2–5 procent av populationen) kommer att dödas
i trafiken varje år i Götaland, där det då bör finnas
ca 1 000 djur (ungefär ett djur per 100 kvadratkilometer). Än så länge finns dock bara 100–150 individer varav endast två familjegrupper finns söder
om de stora slätterna.
Studier visar att andelen väg i ett lodjurs hemområde påverkar överlevnaden, ju mera väg desto
större är risken att lodjuret dör.

För vargen är situationen något annorlunda. Det
svenska etappmålet är 20 föryngringar per år (ca
200 valpar). Under senare år har drygt tio föryngringar registrerats årligen i Skandinavien. År 1997–
2001 trafikdödades 19 vargar, vilket motsvarade
nästan en tredjedel av alla vargar som rapporterats
döda under perioden. Det visar att trafiken har inverkan på vargpopulationen och dess tillväxt.
Både varg och lo påverkas dessutom av andelen väg per ytenhet. Pågående studier av svenska
vargar med radiosändare tyder på att områden med
tätare vägnät än 0,25 km/km2 är olämpliga som hemområden för varg. En ännu viktigare faktor för etablering av varg är dock tätheten av urbana områden. Det
är alltså inte vägarna i sig som utgör ett problem utan
den mänskliga närvaron.

6.2.2 Järv
För järven är trafiken ett indirekt problem. Den
störs visserligen en del av friluftslivet i fjällen,
men det är framförallt den illegala jakten och snöskoteranvändningen som avgör den framtida utvecklingen. Sveriges mål för järvstammen är minst
90 föryngringar per år.

6.3

Hjortdjur

I Sverige finns fem arter av hjortdjur; älg, kronhjort, ren, dovhjort och rådjur, i storleksordning från störst till minst. Av dessa är älg och
rådjur de helt dominerande djuren i viltolycksstatistiken.
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I Sverige finns inga vildrenar. Samtliga renar är tamrenar som ägs av personer med renskötselrätt. Inom vissa områden i Sverige flyttas
renar mellan skogsområde vintertid och fjällområde sommartid. I andra områden befinner sig
renar i skogsområdet året runt. Övriga hjortdjur
rör sig mellan olika naturtyper i landskapet, mellan
skog och öppet landskap. Alla är i huvudsak nattaktiva med rörelsetoppar i gryning och skymning.
Rådjuret hävdar revir, som det försvarar mot
andra rådjur. Det lever mer eller mindre solitärt.
Vintertid samlas rådjuren dock och kan röra sig i
landskapet i flockar. Ofta rör de sig efter invanda
stigar (växlar). Det gör även älgen, men den hävdar inte revir utan har ett mer eller mindre skarpt
avgränsat hemområde som den rör sig inom. Det
verkar som om ca hälften av Sveriges älgstam gör
säsongsvandringar. Där det förekommer mycket
snö och markerad topografi blir dessa vandringar
till mer eller mindre tydligt återkommande rörelsemönster. I söder rör sig de älgar som säsongsvandrar i mera slumpartade riktningar. Dovhjort och
kronhjort lever större delen av året i mer eller mindre löst sammanhållna flockar, hjortar för sig och
hindar och kalvar för sig.
Samtliga hjortdjur vandrar alltså dygnsvis och
även till viss del säsongsvis, vilket innebär att de
behöver korsa vägar och järnvägar mycket ofta. Exempel finns från GPS-märkta älgar, där man bl a har
registrerat en tjur som korsat E6 i mellersta Bohuslän i genomsnitt varannan dag under sommarhalvåret 2003. Många av djurens rörelser sker i områden som de känner väl, men många vandrar också i
okända miljöer (speciellt unga djur och tjurar).
Det går inte att slå fast att alla djur av en art
beter sig på ett visst sätt eller att påverkan av en
väg eller järnväg alltid är en viss. Man kan däremot se tendenser. För hjortdjur kan man säga att
vägens lokalisering har mindre betydelse än dess
verkan som barriär i landskapet. Vägar med mycket trafik (över 10 000 fordon per dygn) fungerar
som total barriär. Relativt få djur försöker passera
vägen. Vägar med under 3 000–4 000 fordon per
dygn innebär mindre problem att passera. Vägar
däremellan, dvs 3000–10 000 fordon per dygn,
innebär störst risk för djuren att dödas. De uppfattar inte vägen som en barriär, eftersom trafiken är
för liten, men trafiken är ändå tillräckligt stor för
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att varje passageförsök ska innebära hög risk för
kollision. Se ill 2:3.
Stängsel i kombination med säkra passager
är förmodligen det effektivaste sättet att begränsa
viltolyckor och att minimera negativ påverkan på
hjortdjur.
Tamrenen drabbas av samma typ av påkörningsolyckor som rådjur och älg. Antalet påkörda
renar kan kopplas till renpopulationens storlek.
Järnvägarna genom Norrland skär rakt igenom
renarnas vinterbetesmarker. I områden där fungerande stängsel finns kan renarna tillåtas beta mot
spåret relativt tryggt. Men i områden där stängsel
saknas eller är dåligt underhållet blir det stora extra
arbetsinsatser för renägarna.
Stängsling är idag den viktigaste åtgärden för
att undvika renpåkörningar. Stängsel kan kombineras med passager. Andra exempel på åtgärder som
kan vidtas för att minska olyckor med tamren är radioskrämmor och SMS till renskötare.

6.4

Vildsvin

Vildsvinet är en återkomling som utrotades från
den svenska faunan i konkurrens med tamsvinet på
1700-talet. Under senare år har vildsvinsstammen
närmast explosionsartat växt till efter en lång period
med ett fåtal djur. Dagens vildsvin härstammar från
inplanterade djur och rymlingar.
Vildsvinet är nattaktivt och lever i flockar
runt en sugga. Äldre galtar lever solitärt. De kan
röra sig över stora områden. Områdena blir större
ju längre norrut de lever, bl a på grund av att snö
och tjäle tvingar dem till vandringar. De rör sig
helst i skyddande skog och vandrar ut på öppna
marker, företrädesvis nattetid i skydd av mörkret.
Generellt, över hela landet, rör sig vildsvinen mest
under vintern. Det finns också en markant ökning
av olyckor med vildsvin mellan oktober och februari.
De är normalt mycket skygga men kan vara aggressiva om de hotas, speciellt om de är skadade. En
vuxen galt kan väga 200 kg. Normalvikt för suggor
är 50–100 kg.
Framtidsscenarier för djurpopulationers förändring visar att vildsvinet är ett av de djur som
kommer att öka mest i Sverige. Kanske kommer
den att bli vanligare än älgen.
Få studier finns om vägars och järnvägars på-
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verkan på vildsvin. De är generellt sett störningskänsliga, så vägens eller järnvägens lokalisering
har förmodligen stor betydelse för deras val av
livsmiljö. De rör sig överhuvudtaget mycket i landskapet. Detta indikerar tillsammans med den snabba tillväxten att det kommer att bli nödvändigt med
faunapassager för att begränsa antalet viltolyckor.

6.5

Grävling och räv

6.6

Utter

Uttern är ständigt på vandring längs med och mellan
vattendrag för att hitta föda och försvara reviret, vilket innebär att den regelbundet passerar trafikerade
vägar och järnvägar. Cirka 30 trafikdödade uttrar
lämnas in till Riksmuseet varje år, men det verkliga
dödstalet i trafiken är säkerligen mycket högre.
Förr fanns uttern i hela landet, förutom på Gotland. Men den eftertraktade pälsen ledde till en hård
jakt och arten minskade kraftigt under 1900-talet.
Trots fridlysning 1968 fortsatte nedgången. Orsaken tros bl a vara miljögiftet PCB i fisk, i kombination med vattenregleringar, utdikningar, försurning
och störning vid boplatserna. Dessutom dör uttrar i
trafiken och drunknar i fiskeredskap.

6

Foto: Kenneth Johansson

Liksom många andra mindre rovdjur påverkas
grävling och räv negativt av vägar, framförallt genom att många dör i kollision med bilar. Grävling
och räv behöver röra sig över relativt stora områden
för att hitta och fånga sina byten, vilket innebär
många passager över vägar. De hävdar revir som de
försvarar mot andra djur av samma art. De kan sitt
område och rör sig i regel efter invanda mönster och
stigar. De lär sig därför snabbt var de kan passera
en väg om de erbjuds möjlighet till säker passage.
Enkla lösningar som tunnlar fungerar utmärkt. En
tunnel som används regelbundet av grävling används inte gärna av räv, åtminstone inte sommartid
när grävlingen är aktiv. Bäst är det därför om flera
alternativa passagemöjligheter finns inom några

hundra meters avstånd.
Grävling är det djur som drabbas mest av trafikdöd. Årligen dödas ca 30 000 grävlingar, vilket är
ungefär lika många som dödas i jakt. Med ökande
trafik och oförändrad jakt innebär det att grävlingstammens storlek bestäms i ökande grad av trafiken.
Räven drabbas också hårt, trafikdöden motsvarar ca
en tredjedel av den årliga jakten eller ca 10 000 djur.

6:4 Grävling är det djur som drabbas mest av trafikdöd.
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Trafiken påverkar i hög grad utterns möjligheter att återetablera sig, delvis därför att det främst
är yngre vandrande djur som dödas. Infrastrukturen
påverkar också uttern indirekt genom att vandringshinder i trummor påverkar möjligheterna för fisk
och andra djur att leva i vattendragen. Utter finns på
den svenska listan över hotade arter (rödlistan) där
den betecknas som sårbar.
Reviret markeras med spillning och doftmarkeringar. Uttern markerar på väl synliga platser: vid
uddar, broar och in- och utlopp till sjöar. Ett skyddande tak betraktas som ett plus och det är inte ovanligt att hitta högar med utterspillning under broar.
Det finns olika anledningar till att uttern väljer
att passera en väg eller järnväg. Om vattenhastigheten är hög genom en trumma eller bro och det
inte finns någon strandpassage kan uttern tvingas
upp på vägen eller järnvägen, likaså om trumman är
underdimensionerad och fylld med vatten. En annan orsak är att uttern ofta följer strandlinjen på sina
vandringar och när den stöter på bankar som når ut
i vattnet genar den över.
För att begränsa trafikdödligheten behöver uttern
erbjudas möjlighet att passera vägar på en strandpassage i anslutning broar eller i en särskild tunnel vid
sidan av vägtrummor i vattendrag som är lämpliga
utterbiotoper. Om detta inte är praktiskt möjligt kan
markeringsstenar placeras ut under bron.

6.7

Hardjur

Tre arter hardjur finns i Sverige, vildkanin längst i
söder, fälthare upp till Norrlandsgränsen och skogshare över hela landet utom i Skåne. Fältharen är mest
knuten till det öppna odlingslandskapet och skogs
haren till skogslandskapet, men båda arterna kan ses i
båda landskapstyperna. Harar är ”hemkära” och lever
hela sitt liv i samma område. De är nattdjur men rör
sig företrädesvis morgon och kväll. Hardjuren är det
djur som näst efter grävling trafikdödas i störst antal
i förhållande till den avskjutning som sker vid jakt.
Harar använder ogärna tunnlar och andra ”trånga”
passager, de kräver öppna passager med fri sikt.

6.8

Igelkott

I Sverige lever igelkotten, som är fridlyst, i nära
anslutning till människan. De flesta finns i parker,
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villaträdgårdar, ängar och hagmarker. Den lever
solitärt i ett hemområde som kan variera mellan
1 och 50 hektar. Den försvarar inte området mot
andra igelkottar. Taggarna är ett skydd mot rovdjur, den rullar ihop sig med taggarna spretande.
De hjälper dock inte mot bilar. Tunnlar under en
väg i kombination med stängsel fungerar utmärkt
som passager. Igelkotten är det djur som drabbas
hårdast av trafikdöden i relation till dess totala
population i landet. Drygt 30 procent dödas årligen
i trafiken.

6.9

Fladdermöss

Fladdermöss är inte möss och inte heller blinda.
De tillhör en mycket gammal djurgrupp som inte
förändrats nämnvärt de senaste 60 miljoner åren.
Deras ursprung är osäkert. Klart är att de är de enda
flygande däggdjuren. Av Europas 32 arter finns 18
i Sverige. Fladdermössen är intimt knutna till människan och kulturlandskapet.
Fladdermössen i Sverige är insektsätare. En
vuxen fladdermus kan äta 6 000 myggor under en
enda natt. Insekterna jagas med hjälp av ”ekopejling”, ultraljud som skickas genom munnen,
studsar på föremål och ger ett eko som fångas in
via hörselorganen. Även synen är viktig för fladdermössen. De använder siluetter av träd, grenar,
stolpar och hus för att grovt orientera sig i landskapet. Fladdermöss använder olika områden i
landskapet för födosök, parning, boplatser och
viloplatser. Många flyger också under vår och
höst mellan sommarområden och övervintringsplatser. De flyger inte fågelvägen till ett mål, som
man lätt kan tro. De flesta arter flyger så skyddat
som möjligt av träd eller buskar, lågt längs vattendrag och liknande, olika för olika arter.
Fladdermössen rör sig alltså längs vissa
stråk i landskapet. De flesta arter flyger ogärna
över öppna belysta miljöer, som vägar. För fladdermöss är både lokalisering av infrastruktur och
möjlighet att passera den i någon form av skydd
av stor betydelse. Holländska studier visar att de
gärna använder vägportar (om de inte är belysta),
och följer buskvegetation över viltbroar och ekodukter. De kan också använda träd i nära anslutning till och mellan väg- eller järnvägsbanor som
”språngbrädor” över vägen eller järnvägen.
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6.10 Fåglar
Undersökningar visar att över 10 miljoner fåglar
dödas varje år av biltrafiken. Det rör sig om allt från
mindre sångare till större arter. Rovfåglar äter på
de kadaver som ligger på vägen eller järnvägen och
blir då ofta själva påkörda. Detta kan vara ett stort
problem för sällsynta fåglar som t ex örnar.
Fåglar kommunicerar framför allt med ljud: de
sjunger för att hävda revir och för att locka till sig
en partner. Dessutom har de olika kontakt- och varningsläten. Fåglar kan därför störas av trafikbuller
och det finns i regel färre fåglar i anslutning till stora
och hårt trafikerade vägar. Fåglar som häckar i närheten av trafikerade vägar löper högre risk att misslyckas med sin häckning eller att bli tagna av rovdjur.
I öppen mark, som i odlingslandskapet, sprids bullret
längst och effekterna är därför störst just där.
Hur sårbara fåglar är för buller varierar mellan arterna. En omfattande nederländsk studie visar
att artmångfalden av fåglar vid vägar avtog när den
ekvivalenta trafikbullernivån översteg 50 dBA,
medan fåglar i skogsområden var känsliga för så
låga bullernivåer som 40d BA. En finsk studie visade
att fåglar förökade sig med motsvarande täthet som
i opåverkade områden, men flera hade lägre häckningsframgång. Man vet inte om fåglarna undviker
väg- eller järnvägsområdet på grund av buller eller
på grund av andra störningar, t ex synintryck eller
förändrad livsmiljö.
En jämförelse av fåglar före och 15 år efter
byggandet av väg E3 norr om Stockholm visade att
en del arter ökade i antal (främst trastar, orre och
i viss mån ugglor) medan andra fågelarter minskade (forsärla, bofink, talgoxe och gulsparv) eller
inte påverkades alls (lövsångare, trädpiplärka och
rödhake). Buller antogs vara orsaken till förändringarna. Nya finländska studier visar på väsentligt
försämrad häckningsframgång (hög dödlighet hos
ungar strax innan de ska lämna boet) för par som
häckar nära en väg.
Det är sannolikt att störningar i kombination
med sämre biotop (mindre föda) gör att ungarna
inte får tillräcklig mängd föda när de kräver mest.
Studier längs järnvägar har visat på lägre täthet
för våtmarksfåglar (gravand, kustpipare, kärrsnäppa
och rödspov) samtidigt som man inte har kunnat
notera någon sådan effekt för andra arter (prutgås,
större strandpipare, storspov, kustsnäppa och rödbena).

Vägens och järnvägens lokalisering är alltså av
stor betydelse för fåglar. Som barriär har den generellt sett mindre betydelse.

6.11 Groddjur
Groddjuren (amfibierna) har i stor utsträckning
lyckats ta landmiljön i besittning, men inte helt
lyckats frigöra sig från vattnet. Beroendet av vatten för både lek och de tidiga utvecklingsstadierna
fram till omvandlingen till landliv (metamorfosen)
präglar groddjurens levnadssätt och deras krav på
livsmiljön. Hos alla arter i Norden sker lek, äggläggning och larvutveckling i vattensamlingar.
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Q Flyttfåglar och stora broar
Belysningen på stora broar kan orsaka problem
för flyttfåglar. På Öresundsbron har man vid vissa
väderleksförhållanden problem med att stora
mängder flyttande småfåglar sätter sig på körbanan och blir överkörda. Detta påverkar inte
fågelpopulationerna nämnvärt, men är otrevligt för bilförarna. Fenomenet beror på att flyttande småfåglar flyger högt – på ca 1 000 meters
höjd – och orienterar sig med hjälp av stjärnorna
och månen. Vid dimma och dålig väderlek söker
de upp land och inväntar bättre förhållanden.
Fåglarna betraktar även stora broar som land och
lockas till Öresundsbron av ljuset. Problemet har
lösts genom att forskare vid Lunds universitet varnar när kritiska väderbetingelser inträffar, varefter
fasadbelysningen på bron släcks. Det är därför viktigt att tänka på att skilja på fasadbelysningen och
vägbelysningen när stora broar konstrueras.
Flyttande sjöfåglar uppvisar ett annat beteende
när de närmar sig Öresundsbron och Ölandsbron.
De flyger ca 10 meter över vattnet och stiger till
ca 300 meter när de närmar sig land. Eftersom de
även betraktar stora broar som land, börjar de
stiga ca 2–2,5 km innan de kommer fram till bron.
De fåglar som observerar bron för sent (ca 40 %
av flockarna), backar och flyger mot vinden för att
stiga snabbt och komma över bron. Detta beteende
har marginell påverkan på fågelpopulationerna,
men kostar energi för dem.
Häckande fåglar störs inte av broar. De betraktas då som en del av närmiljön.
Källa: Jan Pettersson, SOF.
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Foto: Claes Andrén

6
6:5 Vanlig groda.

Om sjöar och dammar försvinner i landskapet så
påverkar detta direkt groddjurspopulationerna,
som minskar eller försvinner. Även som vuxna är
groddjuren beroende av en fuktig landmiljö, eftersom den tunna och körtelrika huden är känslig för
uttorkning. Detta innebär också att groddjuren är
aktiva vid fuktig väderlek och oftast på natten.
Många av våra groddjursarter har sin nordliga
utbredningsgräns i södra eller mellersta delen av
Sverige. Sedan 1 januari 2000 är alla groddjur i
Sverige fridlysta, och många av dem (9 arter av 13)
finns med på den svenska listan över hotade arter
(rödlistan). Två arter, större vattensalamander och
klockgroda, är dessutom förtecknade i EU:s habitatdirektiv på högsta skyddsnivå.
Den fortlöpande utbyggnaden av väg- och
järnvägsnätet har fragmenterat livsmiljön för
groddjuren på motsvarande sätt som för många
andra djurgrupper. Det dagvatten som rinner av
hårdgjorda ytor i samhällen och på vägar och leds
ut i diken till närliggande vattensamlingar innehåller idag många kemiska föreningar som groddjuren inte tål.
Vägen är inte bara en barriär som kan hindra
vandrande djur att röra sig i landskapet och därför
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bidra till att fragmentera miljön för groddjurspopulationer, utan den kan också utgöra en dödsfälla.
Ofta magasinerar vägbanan värme genom sin beläggning och är på kvällen varmare än omgivningen, just då groddjuren är som mest aktiva. Grodor,
paddor och vattensalamandrar sitter därför ofta kvar
på vägbanan för att utnyttja ledningsvärmen från
underlaget. Vägen drar också till sig många småkryp som ingår i groddjurens föda och särskilt efter
regn finns här gott om bytesdjur som mask och insekter. Detta gör att groddjuren ofta uppehåller sig
ganska lång tid på vägbanan. Dessutom har de lätt
att röra sig på det släta underlaget, som gör det lätttare att upptäcka och fånga bytesdjur.
De flesta vuxna groddjur lämnar sin lekdamm
efter fortplantningen på våren och vandrar iväg tills
de hittar en lämplig landmiljö. Ofta påträffas de
vuxna djuren i en zon från några hundra meter till en
kilometer bort från lekdammen. Här finns de under
sommaren fram till dess övervintringen påbörjas. För
flera arter som vanlig groda, åkergroda, vanlig padda
och mindre vattensalamander sker denna vandring
mycket synkroniserat, så att en stor del av populationen vandrar till lekdammen under några få dagar.
Ofta sker vandringen längs samma linjer eller lite
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bredare zoner i landskapet år efter år.
Om man planerar att anlägga en väg eller järnväg nära en våtmark, damm eller sjö med angränsande lämplig övervintringsmiljö, t ex en sydvänd
skogsslänt, så bör man i ett tidigt planeringsskede
undersöka om vägen kommer att skära av vandringsleder för groddjur. Ett första steg är att under
våren kontrollera om lek förekommer i den del av
vattnet som vetter mot den planerade vägen.
Lokaliseringen av en väg eller järnväg kan
vara av avgörande betydelse för lokala populationers överlevnad. Passager är nödvändiga där vägen
eller järnvägen skär av eller begränsar groddjurens
möjlighet att vandra mellan lekvatten och miljöer
för födosök och övervintring.

6.12 Kräldjur
Kräldjuren (reptilerna) var den första djurgrupp
som fullt ut lyckades ta landmiljön i besittning.
Hit räknas ormar, ödlor, sköldpaddor, krokodiler
och ytterligare en grupp som kallas bryggödlor.
I Sverige finns bara sex arter, tre ödlor och lika
många ormar. Kräldjuren är väl anpassade att
överleva i torra och varma områden.
Aktiviteten under dygnet och året i olika områden är begränsad främst av temperaturförhållandena. På våra breddgrader ser man ofta kräldjur i
marker med omväxlande öppen mark och fläckar av
marktäckande vegetation.
Sannolikt har alla arter knutna till det äldre
kulturlandskapet minskat och några arter finns med
på den svenska hotlistan (rödlistan). Bland de hotade är sandödlan, hasselsnoken och de gotländska
populationerna av vattensnok.
På samma sätt som groddjuren måste kräldjuren övervintra, dvs tillbringa den kalla årstiden på en
frostfri plats i marken. Det är glest mellan lämpliga
övervintringsplatser i norra delen av landet och därför samlas ofta ett stort antal djur på sådana lämpliga
ställen, fler ju längre norrut man kommer i Sverige.
Kräldjuren är känsligare för frost än groddjur och
måste hitta vinterplatser som inte riskerar att frysa.
Övervintringsplatserna ligger oftast i sydvända slänter med blockrik eller lucker mark, där solen ger
maximal uppvärmning sen höst och tidig vår.
Blockbranter vända mot söder eller väster
används gärna som övervintringsplatser av ormar.

Vägar och järnvägar ska därför inte lokaliseras över
eller intill sådana platser, framförallt inte i norra
Sverige.
Vägar och järnvägar kan både gynna och missgynna kräldjur. När vägar och järnvägar dras genom landskapet bildas ofta öppna och exponerade
slänter och vallar. Om dessa ligger vända mot söder
och innehåller sten och block skapas gynnsamma
platser för övervintring och solning. Det finns åtskilliga värdefulla sådana övervintringsplatser,
särskilt längs järnvägsvallar. Vägslänter mot söder
är ofta varma och rika på insekter och bra miljöer
för ödlor. Samtidigt är detta farliga platser för ödlor och ormar. I skymningen ger sig många djur ut
på vägbanan för att utnyttja ledningsvärmen från
underlaget och riskerar därmed att bli överkörda.
Kanalisationen längs järnvägen kan också bli fällor
för kräldjur.
Lokaliseringen av en väg eller järnväg kan vara
av avgörande betydelse för lokala populationers
överlevnad. Passager är nödvändiga där vägen eller
järnvägen skär av eller begränsar djurens möjlighet
att vandra mellan olika nödvändiga miljöer för solning, födosök, övervintring etc.

6.13 Fiskar och bottenfauna
Så gott som alla förekommande sötvattenfiskar i
Sverige kan hittas i rinnande vattendrag. Åar och
bäckar är deras möjlighet att vandra mellan sjöar.
Några kan leva hela eller stora delar av sina liv i
rinnande vattendrag, t ex öring. Fiskarna, liksom
många andra djur som lever i rinnande vatten, är
beroende av att kunna vandra upp och ner längs
vattendragen.
Människan har framförallt under det senaste
seklet gjort avsevärda ingrepp i vattendragen. Dämning för vattenkraft och flottning, rensning för flottning och vandringshinder i form av fellagda trummor vid korsande vägar och järnvägar har inneburit
enorma förändringar av förutsättningarna för djurlivet i vattendragen.
Flera arter ha minskat drastiskt och är rödlistade idag. Men den stora förändringen är att mängden fisk generellt har minskat mycket drastiskt
i vattendragen under 1900-talet. Vi har idag svårt
att verkligen förstå den mängd fisk som en gång
fanns i våra vattendrag. Fiskarnas och många andra
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bottenlevande djurs möjlighet att vandra upp och
ner längs vattendraget har omöjliggjorts.
Undersökningar visar att i stort sett var tredje
vägtrumma är ett vandringshinder.
Att rätta till fellagda vägtrummor och att undantagslöst lägga vägtrummor så att de inte utgör vandringshinder är därför en mycket viktig uppgift.

6.14 Fjärilar och ryggradslösa djur

6

Alla djur som saknar ryggrad, dvs alla djur utom
fiskar, fåglar och däggdjur, tillhör gruppen ryggradslösa djur (evertebrater). Viktiga grupper är sniglar,
snäckor, kräftdjur och insekter. Huvuddelen av de
ryggradslösa djuren är insekter som i vuxet stadium
kan flyga. I levnadssätt och behov liknar många fjärilar.
Fjärilar kan därför sägas representera alla
ryggradslösa djur som kan flyga, och utgör lämpliga s k indikatorer. Fjärilar kan delas in i två grupper beroende på deras sätt att söka föda:
1.

2.

Arter som lever av tillfälliga resurser, i detta
fallet av kvävegynnade växter som finns överallt, som kål och brännässlor. Dessa fjärilar,
t ex raps- och kålfjäril, flyttar sig över stora avstånd och söker hela tiden upp nya växter.
Arter som lever av stationära resurser, dvs av
specifika växter som finns inom ett begränsat
område, kanske några hektar. Det är ofta växter i livsmiljöer som börjar bli sällsynta, t ex
hagmarker. Dessa fjärilsarter är generellt på
tillbakagång.

Den sistnämnda kategorin av fjärilar är mest sårbar
för nya barriärer som vägar och järnvägar. Dessa
fjärilar och en stor del andra insekter förflyttar sig
korta sträckor mellan små livsmiljöer, s k biotopöar
i landskapet. De lever i och behöver flytta sig mellan
åkerholmar och slåtterängar med träd och buskar i
odlingslandskapet. Avståndet mellan biotopöarna
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får inte vara för stort och de måste vara tillräckligt
många för att säkerställa en population.
Detta gör att vägens eller järnvägens lokalisering är viktig: tio meter hit eller dit kan vara direkt
livsavgörande. Om en väg skär genom ett område
med exempelvis 30 biotopöar, förstör tre av dem
och delar upp de resterande i två grupper med minst
400 m mellan dem, kan de två biotopsamlingarna
var för sig innehålla för få biotopöar för att fjärilarna
ska överleva på sikt. Eftersom fjärilar är ettåriga
blir konsekvenserna synliga mycket snart efter ett
ingrepp. Fjärilarna kommer att finnas kvar på båda
sidor om vägen under ett antal år, men dör ut inom
några årtionden. Dras vägen på att annat sätt så att
avståndet mellan biotoperna inte överstiger 200 m
hänger alla biotoperna samman, sett ur fjärilens
perspektiv. Därmed har populationen betydligt
bättre förutsättningar att fortleva.
Ett annat sätt att bedöma konsekvenserna av
fragmenteringen är att studera andelen hagmarker
och lövskogar. När andelen hagmarker och lövskogar i ett område blir för liten, kommer fjärilar och
andra insekter med stor sannolikhet att försvinna
från området. Detta kallas tröskelvärde. Tröskelvärdet varierar för olika insektsarter. Ett generellt riktvärde kan man få om man studerar ett område på 5
km avstånd från vägen. Om andelen hagmarker och
lövskogar i detta område är större än 5–7 procent är
sannolikheten stor att en population av fjärilar eller andra insekter kan överleva. Om andelen visar
sig vara mindre är det mer sannolikt att insekterna
kommer att försvinna.
För att säkerställa fjärilars och andra insekters överlevnad på sikt i ett specifikt område, är
det viktigt att livsmiljöerna kommer att fortsätta
skötas på samma sätt som tidigare även efter det
att vägen eller järnvägen har byggts. Strukturer
som främjar insekternas förflyttning är ledlinjer
i form av bryn, buskar, blomrik hävdad flora och
trädridåer. Dessa landlinjer kan lätt förlängas över
viltpassager genom plantering av buskar och träd.
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Q Vägar kan vara svår barriär för fjärilar
Vägar är en kraftig barriär för flera sällsynta
fjärilar, t ex slåttergräsfjäril och luktgräsfjäril
(bilden). Det visar en studie av ett avsnitt av E4
genom Östergötland. För några vanliga arter, t ex
kålfjäril, observerades ingen barriäreffekt. Den
vänstra bilden nedan visar en simulering av hur
individer av luktgräsfjäril hade rört sig om de rört
sig slumpmässigt. Simuleringen utgick från var
fjärilarna hittades och frekvensfördelningen av

artens uppmätta spridningsavstånd men med en
slumpmässigt vald riktning. Den högra bilden visar
observerade rörelser.
Källa: Askling, J., Bergman, K-O., Ignell, H. och
Wahlman, H. 2005. Ryggradslösa djur och planering
av infrastruktur – dagfjärilar som landskapsekologiska
verktyg och modellorganismer. Calluna AB och
Linköpings universitet.
Foto: Karl-Olof Bergman
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Tabell 6:7 Illustrerar hur olika åtgärder passar olika djur.
= Lämplig,
= Olämplig,
kluderar vattendrag
Djur

Ekodukt/
landskapsbro

= Lämplig om den anpassas till djuret och lokala förhållanden

Viltport/
viltbro

Viltsluss/
stängselöppning

Port: -Bro: -

-

Tunnel

Strandpassager

= Lämplig om den in-

Vägtrummor i
vattendrag

Grodtunnel

-

-

Klövdjur
Älg, hjort
Rådjur
Vildsvin
Rovdjur
Björn

6

Lodjur
Varg
Räv
Grävling
Hermelin
Utter
Mård, iller
Vessla
Hardjur
Hare, kanin
Insektsätare
Igelkott
Näbbmus
Gnagare
Ekorre
Smågnagare
Bäver
Reptiler
Groddjur
Fisk
Bottenlevande
djur
Fåglar
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7 Planskilda faunapassager
Här beskrivs lokalisering och teknisk utformning av
planskilda faunapassager. Andra åtgärder som gör vägen eller järnvägen trafiksäkrare och minskar negativ
påverkan på djur behandlas i nästa kapitel. Ofta kombineras planskilda faunapassager med andra åtgärder.
De planskilda passagerna delas här in i passager under respektive över väg och järnväg. Det
första avsnittet beskriver generella lokaliseringsoch utformningsprinciper för faunapassager, och
samnyttjande av faunapassager med andra ändamål som t ex ägovägar och friluftsliv. De efterföljande avsnitten behandlar utformning av respektive
passagetyp.
I handboken finns inte detaljerade uppgifter
om faunapassagers utformning utan i stället hänvisas till ”Vägars och gators utformning” (VGU,
Vägverkets publikation 2004:80). I VGU finns i
delen ”Väg- och gatuutrustning” ett avsnitt kallat
”Viltolycksförebyggande åtgärder”. Där anges bl a
detaljerade definitioner och måttuppgifter för olika
typer av faunapassager. De olika dokumenten i VGU
revideras med jämna mellanrum.

•
•

•

Sammantaget leder detta till några generella tumregler:
•
•

•
•

7.1

Placerings- och
utformningsprinciper

7.1.1 Generella anpassningar
Alla möjligheter att passera vägen eller järnvägen
är viktiga för djurlivet: från strandpassager längs
vattendrag och torra tunnlar för små djur till stora
ekodukter och bergtunnlar. Ofta kan enkla anpassningar av planerade broar, portar och trummor ge
stor positiv effekt. Många av dessa anpassningar
kan göras med generell kunskap om var djuren
brukar röra sig i landskapet och kan med fördel
ingå som standard i modern projektering. Det finns
några viktiga principer att tänka på:
•

Djuren ska helst uppleva att naturen fortsätter
över respektive under vägen. Därför ska de ha
fri sikt genom passagen, och de ska ha skydd
(möjlighet att välja att inte synas) intill och genom passagen (olika för små, medelstora och
stora djur).

Passagen ska ge djuren skydd från trafiken (visuellt, ljud, stänk osv).
Djuren ska helst inte störas av andra aktiviteter i
eller på passagen. De ska ha möjlighet att inspektera passagen och situationen i lugn och ro.
Passagen ska finnas där det med tanke på landskapet är naturligt för djur att röra sig.

•

Över dalgångar, insjöar, havsvikar eller våtmarker bör man anlägga broar istället för bankar.
Om man ändå väljer att bygga en bank som
passage vid insjöar och havsvikar, ska en eller
flera trummor eller rörbroar anläggas i banken,
så att fisk kan använda vattenvolymen på båda
sidor av vägen eller järnvägen. Bankarna kan
annars störa fiskvandringar och försämra vattenkvaliteten.
Under varje bro ska det finnas minst en torr
strandpassage.
När ett vattendrag passeras med trumma eller
rörbro ska dessa om möjligt kombineras med
en strandpassage. I annat fall kan en torr trumma (tunnel för små djur) läggas vid sidan om
vattendraget.
Möjlighet till fiskvandring ska alltid säkerställas
där en väg eller järnväg passerar ett vattendrag.

Tumreglerna ger stöd i planeringen, men lokal anpassning är alltid nödvändigt. Det underlättar avsevärt om passager planeras och utformas mot fokus- eller paraplyarter, dvs en eller flera arter som
får ge uttryck för de krav och behov som behöver
uppfyllas. Storlek och skydd utformas efter det djur
som har störst krav inom den grupp av djur som
förväntas använda passagen. Observera att flera
grupper av djur med olika krav på t ex skydd kan
förväntas använda samma passage. En orm behöver
ett annat typ av skydd i en viltbro än ett rådjur.
För att underlätta såväl planering, utformning
som uppföljning är det därför speciellt viktigt att
klara ut vad målet är. Bäst gör man det genom att
formulera mål och krav som får styra arbetet.
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7.1.2 Anpassning till tiden

7

Vägen är ett ingrepp i naturen som kan förväntas finnas kvar under mycket lång tid. Under den
tidsrymden hinner många förändringar ske i omgivande landskap, både naturligt och genom mänsklig aktivitet. Skogar huggs ner och växer upp igen,
men kanske med en helt annan trädsammansättning
än tidigare, öppna kärr blir sumpskogar, skogsdungar blir tomter med gräsmattor osv.
Hänsyn ska tas till den förändring av naturen
som alltid sker med tiden. Det innebär att åtgärderna
bör vara ”robusta”, dvs inte alltför specialiserade,
fungera för grupper av djur snarare än för en viss
speciell art och lokaliserade i landskapet baserat på
stabila och grundläggande förutsättningar som topografi och vatten ( geologiska, geomorfologiska och
hydrologiska förutsättningar). Eftersom framtida
förutsättningar och behov inte alltid kan förutses
bör marginaler byggas in i infrastrukturen. Man kan
t ex utrusta alla konstruktioner över vattendrag med
passagemöjligheter för mindre djur, genom att lägga
torra trummor genom en vägbank på ställen där det
är möjligt att djur kan komma att röra sig eller att
göra en bro över en ravin hellre än en bank.
Miljöbalkens försiktighetsprincip ska tillämpas,
även på biologisk mångfald.

7.1.3 Specifika åtgärder
Placering
För att bedöma behovet av generella anpassningar
och behovet av ytterligare åtgärder krävs kunskap
om landskapet ifråga. Vilka är de naturgivna grundförutsättningarna, t ex geologi, vatten, topografi
och klimat; vegetation och biotoper (typ, placering,
betydelse)? Hur används marken: bebyggelse, vägar,
odling m m (dvs hur utnyttjas grundförutsättningarna av människor)? Finns det spår av ett historiskt
nyttjande som upphört?
Det är oftast den historiska markanvändningen,
geologin och klimatet som skapar förutsättningar
för arter och ekosystem. Vilka arter förekommer,
deras biologi och ekologi? Vilka är de viktiga funktionerna och sambanden mellan naturtyper för olika
djur? Hur ser den aktuella situationen ut för de livsmiljöer som förekommer i området, t ex har hävden
upphört? Finns risk att den upphör? Finns rödlistade
arter? Finns det karaktäristiska arter som kan använ-
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das som fokus- eller paraplyarter och fungera som
indikatorer på landskapets ekologiska status? Finns
nyckelbiotoper eller andra skyddade områden? Vilka
är motiven för skyddet? Biotopernas värde ur ett lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv.
Man bör också ta hänsyn till den planerade
vägens/järnvägens förväntade effekter, t ex barriäreffektens storlek (dvs trafikmängd och bredden på
vägbanan eller spårområdet), trafikdöd och dess
eventuella effekter på lokala populationer, eventuell
förlust av livsmiljöer och störningar av buller.
Med hjälp av kunskap om landskapet och
vägens påverkan kan man bedöma förväntade effekter och konsekvenser av dessa. I landskapsavsnitt med tydliga och skarpt avgränsade strukturer,
t ex ett småskaligt och varierat odlingslandskap
eller ett landskap med skarpt markerad topografi i
dalar och åsar, förekommer riktade och ofta upprepade rörelsemönster hos djuren i landskapet. Djuren rör sig kanske längs en linje av åkerholmar. I
ett mera homogent landskapsavsnitt, t ex en lavtallskog, är djurens rörelser diffusa och mera slumpartade. I det första fallet blir placeringen av passager
närmast självklar, är stabilt över tid och man väljer
färre men mera påkostade passager (för säker och
långtida funktion). I det senare fallet är det viktigare
att erbjuda flera (om än enklare) alternativ.
Arter som har naturlig utbredning i området
eller förväntas återinvandra (t ex utter) ska tas med i
bedömningen i samband med faunapassager.
Några arter eller djurgrupper ska uppmärksammas speciellt, eftersom påverkan från vägar och
järnvägar är stor. De är fridlysta eller rödlistade och
konfliktsituationer identifieras relativt lätt.
Grod- och kräldjur vandrar till och från lekdammarna, ofta koncentrerat till en viss tid och vissa
områden. Speciellt problemfyllt är det om en väg
eller järnväg skär mellan en sjö eller damm och en
sydvänd sluttning med skog eller ängs- och hagmark.
På sådana platser ska passager för groddjuren anläggas, om inte vägen eller järnvägen kan lokaliseras på
annat sätt i terrängen. Läs mera i kapitel 6.
Trafikolyckor med utter sker framförallt där
vägar och järnvägar korsar vattendrag eller där vägen ligger på ett näs eller så att uttern korsar vägen
när den genar längs vattendraget. Broar och trummor ska förses med strandpassage, alternativt läggs
en trumma för uttern under vägen. Mer om djurens
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krav på sin livsmiljö och på infrastrukturen finns i
kapitel 6.
Fiskar och andra djur i rinnande vattendrag
hindras i mycket stor utsträckning att vandra längs
vattendrag. Undersökningar visar att var tredje vägtrumma utgör hinder för djurens vandringar. Vägtrummor ska därför undantagslöst alltid läggas så
att de inte blir vandringshinder. Vid underhåll och
förstärkningsarbeten ska fellagda vägtrummor undantagslöst rättas till. Det är alltså många faktorer
att beakta vid placering av faunapassager:
•
•
•
•
•

•

•

Är landskapets grundläggande struktur skarp
och tydlig eller diffus?
Vilka är de förekommande djurarterna och hur
är deras rörelsemönster kopplat till landskapet?
Finns möjlighet att anlägga passager, skärningar, dalgångar, raviner etc?
Finns omfattande mänsklig aktivitet som kan
störa?
Finns möjligheter till grönstruktur in mot övergången från båda sidor av vägen eller järnvägen? För älg är det viktigt att grönstrukturen
utgörs av skog. Man bör också se helheten i
landskapet, exempelvis bör en övergång inte
läggas på ett backkrön.
Planeras någon framtida byggnation eller utbyggnad som kan störa eller förstöra djurs
möjligheter att vandra?
Vilka naturliga förändringar förväntas i landskapet?

Val av åtgärdstyp
Vilken åtgärd som väljs bestäms av en lång rad faktorer enligt ovan. I slutändan handlar det ofta om en
kompromiss där man försöker hitta en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. Det är viktigt att påpeka att det inte handlar om att hitta minsta möjliga
eller en så billig lösning som möjligt. Istället söker
man en lösning som till lägsta kostnad ger förväntat resultat, sett över den livslängd som vägen eller
järnvägen förväntas ha.
Valet mellan övergång och undergång bestäms i många fall av topografin och av vilka typer av livsmiljöer som ska bindas ihop. Fördelen
med övergångar är att det är lättare att skapa en
stor variation av små livsmiljöer (mikrobiotoper)
på dessa, eftersom vegetationen växer bättre där

än i undergångar. De kan därför användas av flera
arter. Som regel föredrar stora hjortdjur övergångar eller landskapsbroar. De är aktiva på dagen,
uppehåller sig gärna i överskådlig terräng och rör
sig ofta längs höjdryggar. Undergångar kan vara
lämpligare för djur som kräver våta eller fuktiga
omgivningar. Djur som söker skydd, t ex räv och
grävling, föredrar troligen undergångar. I områden
med mycket snö kan undergångar fungera sämre på
vintern, eftersom de kan fyllas med snö. Övergångar
har också visat sig vara ledlinjer för fåglar, fladdermöss och fjärilar. De kan i många fall vara återhållsamma med att ta sig över öppna områden som stora
vägar och väljer därför att passera över en faunapassage. Vattendrag är hela ekosystem där inte bara
vattendraget ingår, utan även en mindre eller större

Q E4 vid Höga kusten
Den nya sträckningen av E4 förbi Höga kusten,
som togs i bruk 1997, skär av säsongsbundna
vandringsstråk för älg. Djuren vandrar flera
kilometer mellan sommarbetet i inlandet och
vinterbetet vid kusten. För att motverka barriäreffekten och förbättra trafiksäkerheten har två
undergångar anlagts och flera portar breddats.
Älgpopulationen har följts under tre år efter att
vägen öppnades. Studierna visade att åtgärderna
inte var tillräckligt effektiva för att motverka
barriäreffekten, utan vandrande älg samlades
väster om E4. Uppemot dubbelt så många djur
påträffades i området väster om E4 som i det
östra. Det resulterade i att betesskadorna på planteringar med ungtallar väster om E4 ökade från 5
till 40 procent. Undergångarna användes bara tillfälligtvis av älg (ca 1,5 spår per månad) och ingen
säsongsvandring kunde observeras. Snöspårning
visade att många älgar var tveksamma till att använda undergångarna och istället föredrog att
passera vägen över stängslet. Exemplet visar att
det är mycket viktigt hur passager för vandrande
älg placeras och utformas.
Källa: Seiler, A., Cederlund, G., Jernelid, H.,
Grängstedt, P and Ringaby, E., 2003. The barrier
effect of highway E4 on migratory moose (Alces
alces) in the High Coast area, Sweden. –In: Turcott,
E. (ed.), Proceedings of the IENE conference on
“Habitat fragmentation due to transport infrastructure” 13–14 November 2003.
www.iene.info pp 1–18.
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Tabell 7:2 Definition av åtgärdstyper

zon utmed vattendraget. För att ekosystemet ska ha
optimal bibehållen funktion ska inte denna zon brytas
av vägen eller järnvägen. Det är alltså mycket viktigt
vid val av åtgärd att beakta vattendraget och strandzonen som en helhet. Djur som rör sig i busk- och
trädvegetation längs ett vattendrag ska inte behöva
möta en betongmur (bro), en krossvägg (bank) eller
en lång, helt öppen yta korsad av en bullrande väg.
De åtgärdstyper som beskrivs i det följande har indelats och definierats enligt tabell 7:2.

Definition

Ekodukt

Naturen fortsätter ut över vägen

Landskapsbro

Naturen fortsätter in under vägen

Viltport

Vägport anpassad för djur

Viltbro

Vägbro anpassad för djur

Viltsluss

Öppning i stängsel för djur

Stängsel

Hinder för djur att nå väg och
styrning till passage

Tunnlar

Tunnelliknande öppningar för
djur under väg

Grodtunnlar

Tunnelliknande öppningar för
groddjur under väg

Strandpassage

Torr strandremsa under bro

Trummor

Tunnelliknande öppning för
vattendrag under väg

Linor

Anordning för klättrande djur att
ta sig över väg

Inflygningshinder

Anordning för att hindra låg flykt
över väg

en passage inte används som man hade tänkt.
Vid bedömningen av antalet passager kan man
ha hjälp av att veta om det rör sig om djur som
utför säsongsmässiga vandringar eller stationära
djur. I områden med rådjur eller älgar som inte gör
säsongsbundna vandringar är det bättre att anlägga
flera passager än en enda, eftersom stationära djur
har tid att lära sig att använda passagen. Rådjuren
som hävdar ett revir runt en faunapassage utesluter
andra från att komma till den. Det medför att man
minskar barriäreffekten effektivare om man bygger
flera faunapassager, eftersom man på så sätt täcker
in flera hemområden.

Passagetäthet
Hur många passager som behövs beror på vilka arter
som har behov av att passera vägen eller järnvägen
och på fördelningen av olika livsmiljöer i området. I
några fall kan det vara ändamålsenligt med en eller
ett par breda passager, t ex i ett landskap med tydliga
och markerade strukturer, medan det i andra fall kan
vara befogat med flera och olika passager, t ex i ett
mera diffust landskap. Ett argument för att bygga
flera passager är också att man sprider risken för att

7:1 Element av korrugerat stål har använts till denna 40
meter breda ekodukt i Schweiz.
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Storlek
Storleken på en passage har naturligtvis stor betydelse, men är sällan ensamt avgörande för dess
funktion. Helheten är det avgörande, dvs passagens
utformning, läge i landskapet, storlek, vegetationens
anpassning till omgivningen, omgivningen i sig och
vägens eller järnvägens bredd och trafikmängd.
Generellt sett har passagens storlek större betydelse för hjortdjur än för rovdjur. För små djur
(sorkar, möss, kräldjur osv) har passagens utformning och vegetation (förekomst av skydd) större
betydelse än dess storlek.

Åtgärd

7:3 Här är ekodukten färdigbyggd. Sluttningen på den högra
sidan är mycket brant men eftersom övergången ligger i en
bergssluttning används den flitigt av bl a hjortdjur.
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För de älgar som vandrar långa sträckor (vår
och höst) måste passagen fungera direkt när de kommer till den, annars går de vidare längs stängslet
eller blir kvar i det närliggande området. Om det är
ett stort antal älgar som är på vandring är risken för
betesskador stor. Det är därför bättre att anlägga en
stor och väl utformad passage för vandrande älg.
Utformning
När läget för en faunapassage är fastställt, bör man
vid utformningen av passagen inte bara ta hänsyn
till den art som kanske bestämde lokaliseringen.
Samtliga faunapassager bör utformas så att de fungerar för så många arter som möjligt. Om man anlägger en övergång över en motorväg för att bevara ett
vandringsstråk för rådjur bör den också anpassas
för andra djur som uppehåller sig i samma område.
I tabell 6:7 redovisas vilka passagetyper som rekommenderas för olika grupper av djur.
Utformningen och anpassningen till lokala och
landskapsbundna förhållanden påverkar djurens användning av passagen i hög grad. Detta gäller alla
typer av passager. Det är därför viktigt att djurens
krav får styra utformningen. Målet är att djuren
upplever att deras väg naturligt fortsätter över eller
under infrastrukturen.
Avgörande för att passagen ska användas är en
bra anslutning mellan faunapassagen och omgivande natur. Det bör finnas tillräcklig grönstruktur mellan livsmiljöerna på båda sidor om vägen eller järnvägen. Om ett djur tvingas att passera främmande
livsmiljöer för att komma fram till faunapassagen
kommer denna att användas i mindre grad. Det är
därför viktigt att det finns skydd och ledlinjer att
följa för små djur. De kan störas av t ex trafikmängden på vägen, buller och närhet till bebyggelse.
Restriktioner
Vid planeringen bör man ta hänsyn till passagens
långsiktiga funktion. Ledstrukturer ute i landskapet
som leder mot passagen bör säkerställas, t ex genom att man sörjer för att det inte sker nyutbyggnad
av t ex bostadsområden, lokala vägar eller verksamhetsområden, se kapitel 3.
Överenskommelser bör träffas med lokala
jakträttsinnehavare så att jakt inte bedrivs på eller i
nära anslutning till faunapassagerna.

7.1.4 Samnyttjande med andra
intressen
Viltbroar, viltportar och landskapsbroar kan
kombineras med andra ändamål, som t ex gångvägar för frilufts- och rekreationsändamål,
enskilda vägar eller ägovägar. Syftet är framförallt
att minska byggkostnaderna, men också att minska
antalet passager med hänsyn till landskapsbilden.
Störningar är ett stort problem vid samnyttjande.
För stor mänsklig aktivitet eller för intensiv trafik på och intill passagen kan leda till att djuren
inte vågar använda passagen. Detta problem förstärks med ökad mänsklig användning. Lokalvägar kan ha stor trafik och kombination med
dessa rekommenderas därför inte. Enskilda vägar
med begränsad trafik, t ex vid skörd eller skogsarbete, anses kunna kombineras med passager.
Om mer trafikerade lokalvägar finns i närheten
av passagen är det viktigt att uppmärksamma siktförhållandena, så att trafikanterna kan se djuren i
god tid.
För att nå ett lyckat resultat vid en kombinerad passage är det viktigt att djurens behov får
styra placering och utformning. Vid samnyttjande
måste passagens bredd ökas så att den ger plats
åt både människor och djur. Generellt gäller att ju
bredare och öppnare passage desto bättre lämpad
är den för samnyttjande. Viltbroar är generellt sett
lättare att anpassa för samnyttjande än viltportar,
eftersom djurens tolerans för störningar är större
på övergångar. Om möjligt bör man därför välja
landskapsbro istället för port.
Kombination med friluftsliv är en speciell
utmaning. Att passera en fyrfältig motorväg på en
faunapassage istället för på en lång bro, innebär två
helt skilda naturupplevelser. Snön kan också lägga
sig bättre på en faunaövergång än på en smal bro,
vilket gör det lättare att få bra skidspår. Eftersom en
tunnel för djurlivet kan vara bredare än en tunnel
som är avsedd enbart för friluftsliv, kan denna på
samma sätt vara attraktiv att använda för friluftslivet. Regelbunden användning av passager för friluftsliv kan emellertid begränsa den vilda faunans
användning av den, eftersom djuren skräms lätttare av människor som färdas till fots än av fordon.
Rastning av hundar kan t ex medföra att vilda djur
inte vågar använda passagen.
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7.2 Passager över väg och järnväg

7

Faunaövergångar är specialutformade för att djur
ska kunna passera tryggt över en väg eller järnväg.
Begreppet viltpassage används också ofta, men beteckningen är lite vilseledande, eftersom begreppet
vilt enligt den svenska jaktlagen bara omfattar vilda
däggdjur och fåglar och inte t ex kräldjur.
Faunaövergångar kan utformas som bergtunnlar, där naturen bevaras i sin helhet över tunneln,
eller som ekodukter och viltbroar. I detta avsnitt
beskrivs enbart ekodukter och viltbroar. De anläggs
som regel över en väg eller järnväg med intensiv
och snabbgående trafik.
Ekodukter är betydligt bredare än viltbroar.
Ekodukterna används för att binda samman hela
livsmiljöer och ekosystem på båda sidor om en väg
eller järnväg, medan viltbron främst är till för att
skapa en förbindelse mellan olika populationer av
utvalda arter, oftast större däggdjur.
Om utformningen av en ekodukt eller en viltbro
blir lyckad bestäms av anläggningens dimensioner,
vegetationen på bron och utformning av stängsel och
omgivningar. De olika faktorernas betydelse varierar
beroende på vilka djur som passagen anläggs för.

7:4 Terminologin som används för längd (A) och bredd
(B) på en övergång. I denna handbok har längd och bredd
definierats från användarens (djurets) användning av övergången. Bredden definieras som minsta avstånd från stängsel till stängsel, alltså området som djuret kan använda.

7.2.1 Ekodukter
En ekodukt anläggs för att leda naturen över vägen
eller järnvägen. Mänsklig trafik förekommer inte på
en ekodukt.
Dimensioner
Bredden på en ekodukt definieras vanligen utifrån
djurens perspektiv. Projektören kallar ofta detta för
längden, dvs den sträckning av en väg eller järnväg
som täcks av övergången.
Rekommenderad minsta bredd är 40 m (mellan avskärmningarna eller stängslet). Denna bredd
kan reduceras till 20 m om avsikten bara är att ha en
förflyttningskorridor för arter som inte är speciellt
känsliga eller där topografin har en kanaliserande
verkan som leder djuren direkt till ekodukten. För
t ex fyrfältsvägar krävs bredare passager. Förhållandet mellan bredd och längd bör vara större än 0,8.
Det innebär att en övergång med längden 50 meter
bör vara minst 40 meter bred.
7:5 Olika utformningar av en ekodukt.
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7:6 Ekodukt i Nederländerna.

Vegetation och beläggning
Vegetationen är viktig för en lyckad ekodukt.
• Vegetationen ska vara så lik den som finns i
omgivningen som möjligt. Detta är speciellt
viktigt för små ryggrads- och ryggradslösa djur.
Hjortdjur är mindre noggranna med underlaget.
• En tät vegetation av häckar eller buskar på bron
kan fungera som ledlinjer och gömslen. Vid anslutningarna till omgivningen kan högre buskar
och träd planteras. Använd lokala arter.
• Växter som djuren föredrar som föda kan användas för att locka växtätare till ekodukten.
• Mindre djur är beroende av att det finns en tillräckligt bred grön korridor på övergången som
är anpassad till deras behov. En åkersork kan
t ex föredra en remsa med högvuxet gräs.

Det är viktigt att välja växter som inte skadar den
tekniska konstruktionen. Rötter från en del arter kan
skapa problem. Det är också viktigt att planteringarna sköts, så att vegetationen utvecklas enligt intentionerna.
Avskärmning och stängsel
Ekodukten måste avskärmas från störningar i form
av ljus och ljud från vägen eller järnvägen under den.
På övergångar som är bredare än 50 meter kan jordvallar användas. På smalare övergångar är avskärmning i form av plank eller liknande lämpligast.
•

•
För att vegetation ska etablera sig på bron krävs
ett jordtäcke. Toppskiktet ska ha en tjocklek och
struktur som gör att det behåller fuktigheten.
Rekommenderad minsta tjocklek på jordlagret är:
• gräs och örter: 0,3 meter
• buskar: 0,6 meter
• träd: 1 meter

•

•

Avskärmningarna bör placeras i övergångens
ytterkant så att man kan utnyttja bredden på
ekodukten maximalt.
Anpassa avskärmningarna till andra anordningar som t ex bullerskärmar och stängsel.
Anpassa avskärmningens höjd till de djur som
använder ekodukten. För älg rekommenderas
minst 2 meters höjd.
Plank bör utföras i material som dämpar buller
och inte släpper igenom ljus. Det får inte finnas
springor i skarvar eller i plankets nederkant.
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Ekodukter kombineras med stängsel, som ska ansluta tätt mot avskärmningen.

7

•

•
•
•

•

•

•
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Hjortdjur ska helst kunna se över till andra
sidan vägen eller järnvägen innan de går över.
Om vägen eller järnvägen läggs i en skärning
är det möjligt att bygga en ekodukt i nivå med
det omgivande landskapet. Detta är en bra lösning för djurlivet och är ofta billigare än att
bygga en övergång i ett platt landskap.
Om övergången ligger på en högre nivå än det
omgivande landskapet ska ramperna upp mot
övergången inte vara för branta, och de ska
vara väl anpassade till landskapet. Det finns
ännu liten erfarenhet av hur brant lutning
olika arter tolererar. I Ungern har ekodukter
byggts i ett platt landskap med en lutning på
16 procent. De används av bl a rådjur och
vildsvin. I kuperad terräng kan större lutning
accepteras än i flacka områden.
Övergången utformas så att den smälter in i det
omgivande landskapet.
Krossmaterial ska täckas med jord.
Övergångar ska kunna användas under lång
tid. Byggnadsverkens livstid bör dimensioneras
för 50–100 år.
Skydd vid övergången kan vara av betydelse
för många arter. Speciellt när det tar tid att
etablera vegetation kan trädstubbar, kvisthögar
och stensättningar ge skydd.
Fält med sand som är anlagda för att registrera djurspår leder till ett avbrott i den sammanhängande vegetationen och kan utgöra ett
hinder för små djur. De får därför bara ligga
öppna under begränsad tid medan man genomför registreringarna.
Parallella vägar eller järnvägar, skogsbilvägar osv kan skära av åtkomsten till passagen.
Sådana vägar ska anläggas och utformas så att

•

7:7 Ekodukt i Tjeckien lagd av prefabricerad betong.

Foto: M. Jakobi

•

•

7:8 Ekodukt på A20 mellan Rostock och Berlin.

Foto: Statens vegvesen, Norge

Utformning
Ekodukter kan se ut på många olika sätt. Vilken typ
man väljer beror bl a på topografi, grundläggningsförhållanden, kostnader, estetik och traditioner för
formgivning. Exemplen nedan är valda för att ge
några idéer. Avsikten är inte att beskriva alla tekniska
detaljer utan att ställa in siktet på mål som är av betydelse för att säkerställa att åtgärderna blir effektiva.

de inte blir ett hinder för små djur, speciellt
de ryggradslösa. Siktförhållandena bör vara
sådana att trafikanten kan upptäcka djuren i
god tid.
Vidta åtgärder som förhindrar snöskotrar, fyrhjulingar och andra terrängfordon att nyttja
ekodukten.
Τräffa överenskommelser med lokala jakträttsinnehavare om att de inte ska jaga på eller i
nära anslutning till ekodukten.

7:9 Ekodukt på Gardermobanen. Övergången som är 40
meter bred ligger i ett viktigt vandringsområde för älg.
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7.2.2 Viltbroar

•

En viltbro är en vägbro som är anpassad för djur.
Det är således djurens krav och behov som styr utformningen. Vägen är av underordnad betydelse.
Eftersom djuren lätt störs av mänsklig aktivitet är
det endast ägovägar med mycket låg trafik som ska
kombineras med viltövergång.
•

7
7:11 Principskiss av en faunaövergång med stig/ägoväg
på den ena sidan.

Foto: Mattias Olsson

Utformning
De utformningsprinciper som nämnts för ekodukter
gäller även för viltbroar.
• Vid samnyttjande måste bredden på passagen
ökas för att ge plats för både människor och
djur.
• Om viltbron också ska användas som ägoväg
med låg användningsfrekvens kan vägen anläggas mitt på övergången. Beläggningen ska
vara av grus. Vid kraftigt snöfall på vintern
kan vägen – om den plogas – också fungera
som en bra förflyttningsväg för stora hjortdjur. Kanterna på en sådan väg ger goda möjligheter att etablera en zon med gräs/örter,
som säkerställer att små djur som är anpassade till en sådan biotop också kan använda
övergången.

Om den mänskliga trafiken på viltbron är stor,
är det bäst att skilja användarna åt. Stigar och
vägar anläggs då vid en av ytterkanterna för
att säkerställa maximal bredd på det bevuxna
och oförstörda området. Vägen kan skiljas
från resten av passagen med tät vegetation.
Stängsel rekommenderas inte eftersom djuren
kan komma in på fel sida.
Träffa överenskommelser med lokala jakträttsinnehavare om att de inte ska jaga på eller i
nära anslutning till faunapassagen.

7:10 Viltbro längs väg E6 vid Grytingen, norr om Uddevalla, i mellersta Bohuslän.
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Q Älgarna och viltbron vid Grytingen

7

I maj 2000 invigdes Sveriges första kombinerade
viltbro och vägbro på E6 vid Grytingen norr om
Uddevalla. Totalt har 24 älgar i området varit försedda med sändare och så gott som alla älgar som
märkts har någon gång kommit i kontakt med mer
eller mindre trafikerade vägar. Relativt många älgar
har passerat E6:an i områden utan viltstängsel och
det finns intressant information om dessa passager.
Av de 24 djur som varit märkta i området har 11
(45 %) passerat motorvägen vid ett eller flera tillfällen. Viltbron vid Grytingen har använts frekvent av
tre sändarförsedda älgar. Den absoluta merparten av
dessa passager har en älgko stått för.
Antalet passager av älg över viltbron har varierat
kraftigt under åren. Den troligaste orsaken till de stora variationerna mellan åren är att det är skillnader
i den lokala älgtätheten i viltbrons omedelbara närområde. GPS-data visar att det är älgar i den omedelbara närheten som använder viltbron och att ett fåtal
djur står för en stor andel av passagerna. Försvinner
en eller två älgar som frekvent använt bron sjunker
antalet passager drastiskt. En annan orsak kan vara
att älgarna har ändrat vandringsbeteende sedan
motorvägen byggdes. Det sker ungefär lika många
passager österut som västerut, vilket är ett tecken på
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att det främst är djur i den lokala populationen som
använder passagen. Under 2003–2004 dokumenterades i genomsnitt 3,7 passager av älg per månad.
Det tog 10 månader innan den första passagen
av rådjur kunde dokumenteras. Passagerna av rådjur
sker främst under vår, sommar och höst, då rådjuren
hävdar revir. Antalet passager har ökat stadigt med
tiden vilket antas bero på att djuren lärt sig att
använda passagen. Under 2004 dokumenterades i
genomsnitt 13 passager/månad.
Djuren använder viltbron främst nattetid när
trafikintensiteten på motorvägen är som lägst. De
ändrar också beteende efter trafikmängden: vid höga
trafikmängder travar djuren över bron, vid låga går
de sakta över. Det beror troligen på att djuren blir
störda av ljuset och ljudet från trafiken. Det visar att
skärmarnas utformning, alternativt skyddande växtlighet, är mycket viktig. Viltbrons skärmar består av vitt,
ogenomskinligt glas som lyser upp när fordon passerar under bron. Springor i konstruktionen släpper
också igenom ljud. Det finns ingen växtlighet på bron.
Källa: Olsson, M., Widén, P. 2004. Utformning av viltpassager. Studier av vilt och viltpassager utefter väg
E6 i mellersta Bohuslän. Karlstads universitet.

Planskilda faunapassager

7.2.3 Anpassning av befintliga broar
Det finns många broar anlagda för att leda lokalvägar och ägovägar över större vägar eller järnvägar.
Beläggningen utgörs i regel av asfalt eller oljegrus och
broarna används därför bara undantagsvis av djur.
Om man ersätter den hårda beläggningen med
grus eller jord, kan bron bli attraktiv för djurlivet.
En förutsättning är att trafiken på bron är liten.
En annan möjlighet är att lägga en vegetationsremsa i kanten. På en bro som går över en starkt trafikerad väg kan detta medföra att fler arter kan ta sig
över vägen via bron. Vegetationsremsor används av
ryggradslösa djur, små ryggradsdjur och vid vissa

tillfällen av hjortdjur om remsan är tillräckligt bred.
Åtgärden utgör inte ett alternativ till specialbyggda faunapassager utan är en tilläggsåtgärd för att
begränsa barriäreffekten.
•
•
•

•

Vegetationsremsan bör vara minst 1 m bred.
Jordlagret bör vara ca 30 cm.
I de flesta fall behöver gräs och örter inte sås.
Ett vegetationstäcke kan snabbt etablera sig
naturligt, men uttorkning kan vara ett problem.
Anpassning av broar genom anläggande av
vegetationsremsor rekommenderas bara om
det är lite trafik på bron.

Foto: B. Georgii

7

Foto: V. Keller

7:12 En vegetationsremsa längs en skogsbilväg kan göra bron lämplig för passage av djur. Bro över motorväg nära
Obererdingen i Tyskland.

7:13 Här har lokalvägen lagts under bron för att öka trafiksäkerheten. Viltet kan passera utan att korsa vägen. Från Terlet i
Nederländerna.
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7.3 Passager under väg och järnväg

Foto: DEGES

Undergångar omfattar alla passager under en väg
eller järnväg som kan användas av djur. Det finns
många olika typer. I denna handbok skiljer vi på
landskapsbroar (över dalgångar), rörbroar och portar, tunnlar för små djur, strandpassager längs vattendrag under broar, fiskpassager och grodtunnlar.

7.3.1 Landskapsbroar
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Foto: Vägverket Region Skåne

Dimensioner
Det är viktigt att bron är tillräckligt hög och lång,
så att djuren upplever att naturlandskapet fortsätter
in under bron och hänger ihop med naturen på andra sidan. Bron bör ha en minsta höjd på 5 m, och
i skogklädda områden helst 10 m för att växttäcket
ska få tillräckligt med solljus under bron. Naturliga
översvämningsområden bör passeras i sin helhet
på bro. Man kan då i många fall gå ifrån kravet på
5 meters höjd.
En landskapsbro ska vara så lång att det inte
upplevs som att vägen eller järnvägen skär av
landskapet. Detta beror i sin tur på höjden, brons
utformning och på dalgångens storlek. Största möjliga öppenhet bör eftersträvas. Ett minsta riktvärde
kan vara 80 meter.
Vid utformningen av landfästen och eventuella
mittstöd bör man tänka på att djuren helst rör sig i
kantzonen mellan öppet landskap och skog, eller i
skydd av vegetationen längs ett vattendrag eller använder ett mer eller mindre sammanhängande sjok
av vegetation i form av åkerholmar eller liknande.
På fyrfältsvägar eller dubbelspår kan en öppning i mittremsan ge extra ljus till marken under
bron. Ljusbrunnar mellan körbanorna kan också
göra det mer attraktivt för djur att passera. Väldigt smala spalter mellan körbanorna ska undvikas
eftersom sådana medför plötsliga ljudbangar från
passerande fordon.

7:14 Landskapsbro som anlagts istället för bank, Tyskland.

7:15 Landskapsbro över Rönne å i Skåne.

Foto: Thomas Fahlander

7

En landskapsbro är en passage under en väg
eller järnväg. Den används när man vill undvika att vägen eller järnvägen skär av värdefulla
naturområden. Landskapsbron ska fungera för alla
djur i området, på samma sätt som ekodukten. Bron
kan kombineras med en mindre väg. Den möjliga
trafikmängden beror på brons längd, lokalisering
och utformning. En längre bro medger en väg med
mer trafik.

7:16 Järnvägsbro över våtmark vid Ålsjön, Söderhamn.

Foto: Ø. Flåtten, Multiconsult AS
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Foto: H. Bekker

7:17 Bro för väg E6 över Dalselva fungerar som passage
för klövvilt, Norge

Foto: J.O. Helldin

7:18 Stubbar utlagda som skydd för smådjur under bro,
Nederländerna.

Utformning
• Skona vegetationen och landskapet under
landskapsbroar så mycket som möjligt. Landskapsbron ska inte upplevas som en tunnel,
utan vegetationen ska utformas så att den kan
växa in under den. En bra landskapsbro ska
vara utformad så att alla djur vågar och obehindrat kan passera under den. Naturlig vegetation som förstörs under anläggningsperioden
återetableras.
• Eventuella vattendrag bevaras naturligt (vegetation, strandkanter och botten).
• Brist på vatten och ljus kan hindra uppkomst
av vegetation. I sådana fall bör marken ändå
täckas med jord och inte med singel, sten eller
asfalt som är främmande material.
• Under långa broar är det möjligt att planera
olika zoner med varierande användning, t ex
ägoväg, vattendrag och natur. Rader av trästubbar, kvisthögar, stenhögar eller låg vegetation kan ge skydd för små ryggradsdjur och
fungera som en förbindelse mellan vegetationen
på båda sidor av passagen.
• Krossmaterial ska täckas med jord.
• Som för andra faunapassager är det mycket
viktigt att förbindelser till det omkringliggande
landskapet säkerställs.
• Området under landskapsbroar får inte användas till lagring av utrustning eller fyllas med
lantbruksmaskiner, parkerade bilar eller stängas av med stängsel eller liknande. Genom att
placera stora stenblock eller andra hinder vid
bron kan man begränsa ett sådant missbruk.

Foto: B. Iuell

7:19 Här har syftet med passagen helt omintetgjorts av en
fälla för räv/lo. Detta kan inte accepteras.

Avskärmning och stängsel
Stängsel längs vägen eller järnvägen kan vara bra
eftersom det styr djuren till passagen under bron.
Ljus- och bullerdämpande åtgärder på bron är mycket positivt och bör finnas, men är inget absolut krav.

7:20 Bro i Schweiz som säkerställer förbindelsen mellan
olika livsmiljöer. Vägen har flyttats ut istället för att bli insänkt i bergssluttningen.
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7.3.2 Viltportar

Dimensioner
En ports dimensioner bestäms av höjd, bredd och
längd, se bild 7:13. Längden motsvarar i stort sett
bredden på vägen eller järnvägen som porten går
under. Bredden och i viss grad höjden kan emellertid
anpassas efter djurens behov.
För att beskriva en ports dimensioner beräknar
man ofta ett index för öppenhet. Det definieras som:

Foto: B. Iuell

En viltport är en vägport anpassad för djurens passage under vägen eller järnvägen. Alla djur kan använda en viltport, men för att de ska våga använda
den är det viktigt att porten utformas efter deras krav.
Viltportar används av bl a hjortdjur (älg, hjort och
rådjur) och stora rovdjur (björn, varg och lodjur),
liksom av mindre däggdjur som räv och hare.
7:22 Lantbruksport under avfart från E6, Ski i Norge. Om
sådana portar byggs längs rådjurens vandringsstråk, där det
är begränsad mänsklig trafik, kan de bli värdefulla passager.

För hjortdjur bör öppenhetsindex vara minst 1,5.
En kulvert med en bredd på 12 m, en höjd på 4 m
och en längd på 25 m har ett öppenhetsindex på 1,9.
Man bör emellertid aldrig använda indexet som
det enda målet. En port med en bredd på 57 m, en
höjd på 2 m och en längd på 60 m kan få samma
öppenhetsindex, men en höjd på 2 m är klart otillräcklig för stora arter som hjort och älg. Man bör
därför sätta minimivärden för höjd och bredd.
Öppenhetsindexet kan därefter användas som ett
värde som visar att ju längre en port är, desto högre
och bredare måste den vara. I områden med stora
snömängder tas hänsyn till att öppningarna täcks
med snö och höjden ökas.

7:23 Denna port i Danmark har en diameter på 13 m, höjd
på 8 meter och är 87 meter lång. Den används, förutom
av människor, regelbundet av bl a räv, grävling och mård.
För hjortdjur är öppenhetsindex för litet.

Foto: Ove Eriksson

7

Foto: B. Wandall

Öppenhet = höjd*bredd
Längd

Foto: V. Meland

7:24 Genom att öka portarnas bredd kan de användas av
rådjur och älg. Här viltport på E6 kombinerad med körväg.

7:21 Principskiss av en port. A - längd, B - bredd och C - höjd.
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7:25 Exempel på port i Norge som ligger i ett område med
älgstråk, men som inte används eftersom den är för smal
(3–4 m bred).
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Erfarenheter visar att däggdjur kan lära sig att
använda portar som ligger inom deras livsmiljö.
Oerfarna djur, speciellt ungdjur i etableringsfasen
eller djur som bara använder portar vid säsongsbestämda vandringar, kan vara mer känsliga för
dimensionering och placering. Man har liten erfarenhet av detta. De undersökningar som gjorts
dokumenterar troligen användningen av djur med
huvudsakligen lokal anknytning. De rekommenderade dimensionerna tar hänsyn till denna osäkerhet.
Allmänna rekommendationer för portar för
hjortvilt anges nedan. Studier har visat att öppningens bredd är mycket viktig för älg. Rådjur har
mindre krav än älg och går också genom mindre
öppningar.
•
•
•

Rekommenderad bredd: 12–15 m.
Minsta höjd: 4 m
Öppenhetsindex > 1,5

Samnyttjande med fordon och friluftsliv kräver
att bredden ökas i motsvarande grad. Frekvensen
av människor och fordon bör vara mycket låg.
Generellt rekommenderas att portar förbehålles djur och inte kombineras med andra ändamål.
Ljusbrunnar mellan körbanorna kan göra det mer
attraktivt för djur att passera, förutsatt att bullret
från trafiken dämpas, t ex med skärmar.
Vegetation och jordtäcke
• Marken i en port ska vara naturlig, dvs täckt
med jord eller grus.
• På grund av brist på ljus och vatten kan det
normalt inte växa vegetation i en port, men
detta bör eftersträvas där det är möjligt.
• Vegetation planteras vid ingångarna, både för
att leda djur i riktning mot porten och för att
skärma av mot störningar i form av ljus och buller från vägen eller järnvägen.

Utformning
• Utforma portens öppningar på ett sätt som
leder djuren dit.
• Undvik asfaltbeläggning.
• Om beläggningen ändå består av asfalt, kan en
remsa med jord på portens sidor göra det lättare
för djuren att använda den.
• Gömställen för små djur inne i porten, som
trästubbar och kvisthögar, rekommenderas i
breda portar.
• Täck krossmaterial med jord.
• Utforma porten och dränera så att det inte
samlas vatten i porten.
• Porten ska vara lättåtkomlig och får inte blockeras. Den får inte användas till lagring av utrustning eller material.
• Träffa överenskommelser med lokala jakträttsinnehavare om att de inte ska jaga på eller i
nära anslutning till faunapassagen.

7.3.3 Anpassning av befintliga portar
Många portar har anlagts för att leda friluftslivet,
jordbruk, skogsbruk och enskilda vägar under
vägar och järnvägar. En del av dessa broar och
portar kan med förhållandevis enkla åtgärder anpassas för djurlivet på ett bra sätt. Exempelvis kan
hård beläggning ersättas med grus eller jord.
I portar är det svårare att dela upp passagen på
det sätt som beskrivs för övergångar eftersom det
där bara kan anläggas vegetation i begränsad utsträckning. En uppdelning i form av ett högt stängsel eller en vägg kan leda till att tunneln blir mindre
attraktiv att använda för både djur och människor.

Stängsel
Väg- och järnvägssträckningar där portar har anlagts ska hägnas in. Djuren leds då i riktning mot
portarna och man förhindrar att de tar sig ut på vägen
eller järnvägen.
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Q

7

Fungerar konventionella vägportar som faunapassager?

Karlstads universitet och Grimsö forskningsstation har på uppdrag av Vägverket genomfört en större spårningsstudie för att undersöka
hur konventionella vägportar (traktorportar och
liknande) används av större däggdjur som älg,
rådjur, grävling, räv och hare. I undersökningen
registrerades spår i passagen och i dess omedelbara närhet. Relationen mellan hur mycket djur
som rört sig i passagens närområde och antalet
som rört sig genom passagen ger information om
hur effektiv passagen är. Totalt spårades 36 under-gångar och under totalt 2766 spårningsdygn
registrerades 465 passager av hjortdjur och 586
spår av hare, räv och grävling. De olika arternas
nyttjande av varje passage korrelerades till passagens storlek och olika omvärdsfaktorer i syfte
att undersöka viktiga variabler för de olika arterna.
Variabler som undersöktes var portens dimensioner (höjd, bredd och längd), störningar (mänsklig
aktivitet, trafik, hur andra arter använde passagen) och omgivande landskap.
Hjortdjur: Generellt visade det sig att passagens
storlek har störst betydelse för hjortdjur. Höjden
och den relativa öppenheten är viktigast. Från
studien kan slutsatser dras om hur älg och rådjur
använder viltportar som passager. Studien rekommenderar en minsta relativa öppenhet (öppenhetsindex) på 2,5 för älg och 0,8 för rådjur. Vid dessa

värden passerar i genomsnitt 40 procent av de djur
som varit i passagens omedelbara närhet. Det är
viktigt att passagen görs så hög som möjligt eftersom höjden var den variabel som påverkade antalet rådjurspassager mest. Älg reagerade negativt
på en ökad trafikmängd genom passagen, troligen
på grund av störningar som detta medför. För
rådjur var det viktigt att passagen låg relativt långt
från närmsta hus, helst mer än 800 m.
Hare: För hare är det viktigt att undergången görs
så kort och bred som möjligt. Det visade sig även
att hare undviker passager som används mycket av
räv. Det är därför viktigt att det anläggs ett flertal
passager längs en vägsträcka så att hare kan nyttja
några av dem. För hjortdjur och hardjur ser vi
generellt att passagens dimensioner har en större
påverkan på hur effektiv den är än landskapsfaktorer och mänskliga störningar.
Grävling och räv: Dessa arter stod för en övervägande majoritet (60 procent) av antalet passager och påverkas mest av mänsklig aktivitet
och mindre av passagens dimensioner. Det visade
sig också att mängden vägar i landskapet runt
passagen påverkade dessa arter negativt. Det
beror troligen på att de föredrar att röra sig i
en relativt störningsfri miljö, vilket kan vara värt
att påpeka när det gäller lokalisering av passager för dessa arter.

Viktiga variabler som påverkar hur de olika arterna nyttjar passagerna.
Dimensioner

Landskapsvariabler

Älg

Relativ öppenhet

Trafikmängd genom passagen

Rådjur

Höjd

Avstånd till närmaste hus

Grävling

Höjd

Andelen jordbruksmark
på var sida om passagen

Hare

Längd av privata vägar inom 1 km radie från
passagen
Längd av privata vägar inom 1 km radie från
passagen

Räv
Längd och bredd

Källa: Mattias Olsson, Karlstads universitet.
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7.3.4 Tunnlar för små djur
Olika typer av tunnelliknande konstruktioner används för att mindre djur ska kunna passera en
väg eller järnväg på ett säkert sätt. De har ofta
en diameter eller bredd på 0,6–2 m och kan ha
olika former. I motsats till trummor som först och
främst är byggda för att leda vatten under vägen
eller järnvägen, är tunnlar anlagda bara av hänsyn
till djurlivet.
Tunnelpassagen riktar sig i regel till specifika
djurgrupper. I första hand passar de för djur som
är anpassade till och vana att röra sig i trånga och
mörka gångar. Räv, mårddjur (grävling, utter, hermelin etc) och katter är djurarter som gärna använder tunnlar. De rör sig normalt i mörka och trånga
utrymmen. Ormar, ödlor och smågnagare använder
sig också gärna av anpassade tunnlar.
Vid vattendrag kan ett alternativ till tunnlar
för små djur vara att kombinera trumman eller
rörbron som vattendraget rinner igenom med en
strandpassage.

Placering
• Tunnlar för små djur är ändamålsenliga där
vägen eller järnvägen ligger på bank. De kan
också läggas där vägen eller järnvägen ligger
i marknivå, men det ställer krav på god dränering så att kulverten inte fylls med vatten.
• Passagen ska ligga i djurens naturliga vandringsstråk. Placeringen bedöms utifrån kraven
som de olika arterna har. En del arter rör sig
längs vattendrag, andra har vandringsmönster
som styrs av topografin. Några är beroende av
bra skydd, men behöver översikt och flyktmöjlighet, medan andra är beroende av fuktighet.

7

Foto: V. Keller

7:27 Principskiss av en tunnel för små djur.

7:26 Tunnel i Tyskland för små djur. Botten är fylld med jord så att den blir mer anpassad efter djurens behov.
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•

Det går inte att ange ett lämpligt antal passager
i generella termer som t ex ett visst antal per
km. Djur som hävdar revir, exempelvis grävling, reserverar ofta en passage för sig och sina
ungar och andra djur av samma art tillåts inte
använda passagen. Är gången så lång och trång
att djuret har svårt att bedöma riskerna att möta
ett annat djur och om det samtidigt kan vara
svårt att vända och fly kan doften av ett stort
djur hindra mindre djur att använda passagen.
Det finns exempel på att rävar enbart använder
sådana passager på vintern då grävlingen ligger i vintersömn. Sommartid törs räven däremot inte använda passagen. Att välja en större
diameter eller lägga flera passager relativt nära
varandra förbättrar djurens möjligheter att passera vägen eller järnvägen.

Eftersom grävlingen har väldefinierade stigar
inom sitt revir, är det lätt att lägga grävlingtunnlar på rätt ställe. En generell regel är att
två tunnlar för varje familjegrupps territorium
räcker, eller en tunnel var 200-400 m i områden med stor täthet av grävling.

Foto: B. Winterberg

•

7

Foto: H. Cormont

7:30 Tunnel för små djur i Danmark. Lägg märke till
brädan som ska leda djuren mot tunneln.

7:29 Tunnel för smådjur på A8 i Schweiz. Stenmurar, som
är vanliga i det här området, leder djuren till tunneln.
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Foto: Anders Sjölund

Foto: Vereniging ’Das en Boom’

7:28 Denna rektangulära tunnel i Nederländerna är 2 m
bred, 0,8 m hög och 40 m lång och används ofta av grävling.

7:31 Ett exempel på hur det inte ska se ut. Bergkross ska
täckas med finare material och tunneln ska ges en koppling
till omgivningen med hjälp av naturlig vegetation.
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Dimensioner
Tunnelpassagerna kan ha olika former: cirkulära,
ovala, halvbågeformade, rektangulära, kvadratiska
etc. En diameter på 1,5 m för cirkulära trummor eller en bredd på 1-2 m för rektangulära är lämpligt för
många arter. En diameter på 50-75 cm är lämpligt för
grävling och utter, men är mindre lämpligt om passagen ska användas av många olika arter. Om storleken
är mera generös kan andra smådjur också använda
tunneln, t ex igelkott, bäver och kanin. Diametern på
cirkulära trummor bör vara tillräckligt stor, så att den
nedre delen kan fyllas med naturligt bottenmaterial.
Utformning
• Tunnlar utförs främst i betong, men plast eller
metall kan också användas.
• Utforma tunneln så att den inte fylls med vatten och så att eventuellt bottenmaterial inte
spolas bort.
• Tunnelns lutning bör inte överstiga 1:2.
• Tunnlarnas mynningar ska ligga i nivå med
omgivande mark. Det ska inte finnas avsatser
nedtill och helst inte upptill i öppningen.
• Bottenmaterialet ska vara så naturligt som möjligt, t ex sand, grus, jord inblandat med lite sten
(inte krossmaterial) eller stensamlingar. Då
används tunneln gärna även av ödlor, ormar,
smågnagare, jordlöpare och andra insekter.
• Αnslut passagen till omgivningen med naturlig
vegetation som ger skydd fram till mynningen.
Vegetationen ska inte täcka öppningen; det är
bra om djuren kan se ut ur öppningen. Anpassade ”stigar” kan anläggas för de små djuren
fram till passagen, t ex två remsor med växter eller annat material (trästubbar eller sten).
Det är viktigt att det finns gott om skydd intill
tunnelns mynning. Detta kan kombineras med
planteringar som leder djuren fram till tunneln.
• Tunnelmynningarna bör om möjligt ligga på
platser som inte störs av människor.
• Undvik belysning intill tunnelmynningarna.
• Stängsel är nödvändigt för att hindra djuren från
att komma upp på vägen eller järnvägen samtidigt som det ska leda djuren till öppningen.
Stängslets maskor ska anpassas efter de djur
som förekommer i området. För de djur som är
aktuella för tunnlar krävs finmaskigare stängsel än i ett normalt viltstängsel. Ibland kan det

•

•

räcka att stängsel sätts upp på en kortare sträcka
närmast viltpassagen. Längden beror på förhållandena kring passagen.
För grävling kan det ibland räcka med 10 m
stängsel på var sida och för utter rekommenderas stängsel på en sträcka av ca 25-50 m på var
sida om passagen. I områden där djuren letar
föda kan det vara nödvändigt att hägna in hela
vägen eller järnvägen. Samråd bör ske med
sakkunnig. Stängsel för grävling grävs ned i
jorden för att förhindra att djuren gräver sig
under stängslet. Om detta inte är möjligt är ett
alternativ att vika stängslet och fästa det mot
marken på den sida som vetter bort från vägen
eller järnvägen. Grävlingar kan vänjas vid att
använda nya tunnlar genom att man lägger ut
foder vid ingången eller lägger ut doftspår med
hjälp av grävlingsspillning.
Vägar eller stigar som kan bryta förbindelsen
med den grönstruktur som leder fram till tunneln bör inte anläggas parallellt med vägen eller
järnvägen.
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7

7.3.5 Strandpassager

A

Det är ofta lätt att ordna en strandpassage längs
broar som har brofästet i vattnet eller i strandkanten. Även vattenförande trummor kan enkelt
anpassas så att små däggdjur kan gå igenom dem.
Anpassningen medför i många fall bara obetydligt
ökade kostnader för trumman.
Observera att beteckningen trumma i detta avsnitt används för både trummor och rörbroar.

C

Dimensioner
Om trumman ska kombineras med en torr passage
ökar den sammanlagda bredden med passagens
bredd. Strandpassagen bör vara minst 0,2–0,5 m
om den riktar sig till utter och andra mindre djur
och rovdjur. För enbart utter räcker 0,2–0,3 m. Den
fria höjden bör vara minst 0,4 m. Om strandpassagerna ska kompletteras med skydd för små däggdjur, kräldjur och insekter krävs i regel en bredd på
minst 0,5–0,8 m.
Under broar finns möjlighet att skapa strandpassager för större djur som klövdjur och harar.
Brofästet måste då ligga en bra bit från stranden.
Minst 10 m kan vara ett riktvärde. Det är viktigt att
ta hänsyn till tunneleffekten (se tabell i avsnittet om
viltportar).
Utformning
Strandpassager kan utformas på många olika sätt.
• En torr landpassage genom en trumma kan skapas med hjälp av en längsgående avsats (t ex
stenar eller en gjuten kant) över vattnets nivå.
• Under broar kan en I-balk fästas på brofästet och
fyllas med jord och sand. Passager kan också
byggas upp från vattendragets botten genom en
”mur” av sten som fylls invändigt med jord och
sand.
• På platser där utter förväntas passera och där
det inte finns möjlighet till strandpassage kan en
markeringsplats anläggas. Markeringsplatsen
kan vara en utskjutande del av en betongtrumma,
stora naturstenar eller pyramider av naturstenar.
Stenarna ska vara stora och platta så att uttern
lätt kan klättra upp på dem, och de måste ligga
över högsta vattenytan. Åtgärden kombineras
med stängsel mot vägen eller järnvägen.
• Passagen kan förses med mindre stenar för att
ge skydd åt bl.a. kräldjur och smågnagare.
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B

D

7:32 Mindre djur kan använda små trummor om dessa är
anpassade för passage.
A. Denna lösning bör inte väljas eftersom det inte finns
någon passage över vattenytan.
B och C. Ger möjlighet för passage över vattenytan så
länge vattenföringen inte är för stor.
D. Visar en passagemöjlighet på en hylla över vattennivån.

Foto: J. Dufvek

Foto: Marie Jakobi
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7:33 Om de naturliga strandkanterna bevaras ger det goda
passagemöjligheter för många djurarter under bron.

7:36 Trumma med strandpassage utanför Skövde. Krossat
material ska täckas.

7:34 Port med huvudfunktion att leda vatten i ett våtmarksområde. Dimensionerna gör den också lämplig som faunapassage för små och mellanstora djur, Frankrike.

Foto: V. Hlavác

Foto: H. Bekker

7

7:35 Ny strandpassage i Moabäcken, i Karlsborgs kommun.

Foto: Göran Fält

Foto: Mats Lindqvist

7:37 En hylla placerad i en rörbro ger utter goda passagemöjligheter. Bild från Tjeckien.

7:38 Markeringssten för utter vid en bro som saknar
strandpassage.
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7.3.6 Fiskpassager
Observera att beteckningen trumma i detta avsnitt
används för både trummor och rörbroar.
Trummor för genomledning av vattendrag ska
alltid ligga så att de inte utgör vandringshinder för
fisk, andra vattenlevande organismer eller djur som
använder vattendraget som vandringsstråk. Att
kunna vandra uppströms och nedströms har mycket
stor betydelse för fiskarnas möjlighet till födosök
och fortplantning. Vid svåra förhållanden i vattnet,
t ex surstötar vid snösmältning eller torrperioder,
flyr fisk och insekter ofta nedströms. En fellagd
trumma blir då ett effektivt hinder för vandring tillbaka uppströms. Med tiden innebär detta att vattenlivet utarmas kraftigt.
Nedan anges sex vanliga förhållanden som orsakar vandringshinder.

7

•
•

•

•

•

•

Fall vid trummans utlopp är en vanlig orsak till
att fisk inte passerar trumman.
För lite vatten i trumman. Det är viktigt att det
finns tillräckligt vattendjup i passagen så att
fisken kan komma igenom även vid lågvatten.
Olika arter har olika krav och kraven varierar
under livscykeln och vid olika tider på året. Exempelvis behöver vuxen lax ha ett vattendjup på
minst 30 cm medan öringen klarar sig med ett
djup på 10–15 cm, beroende på fiskens storlek.
Stark turbulens (virvling) i trumman kan hindra fisken från att simma igenom. Detta är särskilt ett problem för fiskyngel.
Igensättning av inloppet. Avfall och bottenmaterial bör kunna flyta obehindrat genom passagen. Det kan snabbt ansamlas stora mängder
kvistar och vass vid trummans ingång, vilket
bildar hinder för fisken. Isbildning och svallis
vintertid kan också skapa problem.
Vattenhastigheten blir ofta stor och vattendjupet motsvarande litet i en slät och rät trumma, vilket kan leda till att fisk inte kan ta sig
upp mot strömmen. Det finns stora olikheter
mellan arter och ålder när det gäller förmågan
att ta sig upp mot strömmen.
Avsaknad av torr passage för landlevande djur.

Placering
Trummor bör läggas i linje med bäcken uppströms
och nedströms. Om en trumma ligger mycket snett
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(mer än ca 30˚) kan den få en mer koncentrerad
ingång, vilket skapar stor turbulens vid hög vattenföring. Avsättningar på bottnen och erosion i kanterna förekommer ofta uppströms trummor som
ligger alltför skevt.
Av tekniska och ekonomiska skäl vill man lägga trummor i rät vinkel för att reducera trummans
längd. För fisken är det också positivt att trumman
är så kort som möjligt, eftersom det då är lättare att
ta sig igenom den.
Vid placering av en trumma bör man ta hänsyn
till att bäcken kan ändra lopp. Trumman är ofta inte
i stånd att följa med i förändringar i det naturliga
loppet och ett vandringshinder bildas. Områdena
runt in- och utlopp bör därför erosionssäkras och
man bör vid inspektioner vara uppmärksam på eventuella förändringar.

Trummans mynning är kritisk för fiskvandringar. Här en väl anpassad trumma

A

För liten vattengenomströmning.

B

Ett stort fall försvårar fiskvandringen.

C

7:39 Fiskpassage i olika utföranden.
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•

Trummor placeras så att den naturliga bäckfåran kan bibehållas. Om detta medför en alltför
stark lutning på trumman anpassar man trummans
placering så att lutningen blir liten, även om det
innebär att en delvis ny bäckfåra måste skapas.

•

Utformning
För att undvika att en trumma för genomledning
av vattendrag utgör en ekologisk barriär gäller att
nedanstående villkor uppfylls:

•

Anpassning av befintliga trummor
Vattenförande trummor som utgör vandringshinder ska i första hand bytas ut och ersättas med
nya som läggs rätt. I vissa fall kan dock trumman
ligga så att det inte är tekniskt eller ekonomiskt
motiverat att byta ut den för tillfället. Den kan då
istället anpassas.
Om trumman har ett utloppsfall kan man via
tröskelstrukturer nedströms höja vattennivån och
dämpa vattenhastigheten, s k tröskling. Trösklarna
byggs upp med stenar i varierande storlek och måste ha en stabil struktur för att klara isbildning och
höga flöden.

Foto: B. Iuell

•

Naturlig botten. Välj bro eller valvformad trumma före hel trumma. Om trummor väljs ska de
grävas ned under vattendragets botten och fyllas
med naturligt bottenmaterial. Om infodring görs
av trumman kan man låta en del sten ligga kvar i
trumman så att det efterliknar en naturlig botten
där vattnet delvis stannas upp.
Naturlig bredd. Utforma trumman så att vattendragets naturliga bredd bibehålls.
Naturlig vattenhastighet. Utforma trumman så att
vattenhastigheten genom trumman inte nämnvärt
avviker från vattendragets naturliga vattenhastighet. Detta kan innebära att man måste överdimensionera trumman, t ex om den grävs ned.

7:40 Låg vattenföring och fall från trumman till bäcken
omöjliggör uppgång av fisk.

7

Foto: Ove Eriksson

•

•

Undvik fall. Placera trumman så att fall inte
uppstår.
Torr landpassage. Anlägg en torr landpassage
om vattendraget används som vandringsstråk
för däggdjur. En separat trumma genom järnvägs- eller vägbanken kan ibland vara ett bra
alternativ. Sätt upp stängsel som leder djuren
till passagen för att undvika att de blir trafikdödade.
Undvik skarpkantat material. Täck sprängsten
med naturmaterial som sten och grus.

7:41 Rätt lagd trumma som inte utgör vandringshinder för
fisk.
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Om vattenhastigheten genom trumman är hög
och det är ett viktigt fiskförande vattendrag kan
man göra anordningar som bromsar vattenhastigheten och ger djuren möjlighet att vila. Exempel
på konstruktioner av detta slag är återkommande
hinder, exempelvis en stege på trummans botten,
klotsar och slitsar eller plattor och mellanväggar.
Det finns dock flera nackdelar med dessa åtgärder:
•
•

Drivgods sätter sig ofta fast i elementen eller
skadar dem.
Elementen är svårtillgängliga, vilket medför
problem med underhåll.

•

•
•

Sten och grus kan snabbt samlas mellan elementen och släta ut ytan så att vattenhastigheten ökar.
Stor turbulens skapas kring elementen, vilket
omöjliggör uppvandring småfisk.
Elementen kan reducera trummans livstid.

Buskvegetation ska inte finnas i slänten mellan
en trumma och en väg eller järnväg. Detta för att
flygande insekter, t ex fjärilar eller sländor, ska
se bäckens fortsättning på andra sidan vägen eller
järnvägen. Om inte, kan de börja flyga längs med
vägen eller banvallen istället.

Foto: Ove Eriksson

7

Foto: Ove Eriksson

7:42 Halvtrumma är ett bra alternativ för att bibehålla en naturlig bäckbotten.

7:43 Exempel på trösklingar för att öka vattendjupet nedströms en befintlig trumma.
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7.3.7 Grodtunnlar
En grodtunnel är en tunnelliknande öppning under
en väg som gör det möjligt för groddjuren att nå
sin lekplats utan att behöva korsa vägbanan. Den
fungerar ungefär som en ryssja med långa fångstarmar (även kallade ledmurar) som tvingar de
vandrande djuren att använda en riskfri passage.
Grodtunnlar har hittills inte varit aktuellt under
järnvägar i Sverige.
Ett alternativ till grodtunnlar är att skärma av
vägbanan så att inga groddjur kan ta sig över vägen.
Man anlägger istället goda lekmöjligheter på ”rätt”
sida av vägen, dvs på den sidan som de vandrande
djuren kommer från. Målet är i båda fallen detsamma: att undvika att groddjuren blir överkörda och
att skapa fortsatt goda förutsättningar för framtida
livskraftiga populationer av groddjuren i området.

7

Foto: Ove Eriksson

Placering
Groddjur vandrar ofta från ett eller några få övervintringsställen mot lekvattnet och följer ungefär
samma linjer i landskapet. Tunnlar och fångstarmar
bör i första hand placeras i punkter där vandringsstråken korsar den planerade vägen eller järnvägen.

Man måste också beakta att de vuxna djuren efter
leken oftast lämnar vattnet och söker sig tillbaka
upp på land. Det måste således finnas möjligheter
att vandra tillbaka till omgivande landmiljö.
Hur lång vägsträcka som förses med denna
åtgärd beror på de identifierade vandringsstråken,
topografi och andra specifika omständigheter på
den aktuella platsen. Även om en våtmark eller ett
naturområde med fuktig mark, t ex gammal öppen
skog eller ängsmark, inte utnyttjas för lek så kan
det vara en viktig landmiljö för näringssök. I vissa
fall kan det vara motiverat att skärma av sådana
områden med permanenta barriärer, så att groddjur
inte har möjlighet att ta sig upp på vägbanan. Man
bör dock tänka på att för vissa arter, t ex vattensalamandrarna, kan förlusten av lämplig landmiljö
orsaka minst lika stora problem som dränering av
ett lekvatten och påverka lokala populationers överlevnad.
Mest gynnsamt är om vägbanan ligger på en
bank så att en tunnel kan placeras i marknivå och
fångstarmarna kan ligga ”infällda” i innerslänten.
Fördelen med denna placering är att fångstarmen
inte sticker upp ovan mark och hindrar djur som

7:44 Grodtunnel och fångstarmar av betong i Nääs/Öijared utanför Göteborg.
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Foto: Mats Lindqvist

7:45 Vid byggande av grodpassage i Skårby, Stockholms
län, användes fångstarmar av betongelement

7:46 Fångstarmar av plast vid Järnklevevattnet i mellersta
Bohuslän.

Foto: Ulf Lindström

7

Fångstarmar – ledmurar
Fångstarmarna har som uppgift att hindra djuren från
att ta sig upp på vägen och istället tvinga dem att gå
åt sidan tills de kommer till en tunnel. Djuren har en
stark drift att nå sin lekdamm och har god förmåga
att hålla sin ”kompassriktning”. När de stöter på ett
hinder försöker de gräva sig under eller klättra över.
Om detta inte är möjligt går de åt sidan och letar hela
tiden efter en möjlighet att ta sig förbi hindret.
Utformningen av fångstarmarna beror på de
arter som ska hindras att ta sig över. Oavsett val av
material och utformning måste man ha i åtanke att
groddjur är skickliga på att klättra och kan utnyttja
även små ojämnheter för att komma över ett hinder.
Det är särskilt viktigt att tänka på detta när olika
segment sammanfogas och då undvika att en kant
skapas som kan utnyttjas som ”stege”. Det är också
viktigt att välja en utformning och ett material som
har en slät yta, är lätt att sammanfoga utan skarvar
och så långt som möjligt står emot påfrestningar som
orsakas av årstidsväxlingar och tramp av större djur.
Fångstarmarna bör ha ett överhäng eller en takkant som både försvårar klättring över hindret och
dessutom ger skydd mot t ex rovfåglar. Djuren ska
heller inte kunna ta sig under fångstarmarna. En konstruktion med L-form, dvs med en fot vänd mot det
håll varifrån de vandrande groddjuren kommer, har
fördelen att det blir en jämn yta att följa längs barriären. Den är dessutom lätt att hålla fri från vegetation.
Höjden på fångstarmarna anpassas till de arter som
finns i området och den profil barriären har. En rak
barriär bör i allmänhet vara ca 60 cm hög.

Foto: Ove Eriksson

kommit upp på vägbanan att ta sig därifrån. Djuren
får inte bli innestängda innanför fångstarmarna utan
måste kunna lämna vägbanan. Ytterligare fördelar
med denna placering är att röjning av kantvegetation och snö inte hindras. Fångstarmarna blir inte
ett förfulande inslag i landskapsbilden, eftersom
muren inte syns från vägen.
Om tunneln ligger placerad i omgivande marknivå blir det också lättare att hålla botten på tunneln
fuktig, vilket är en fördel för de groddjur som inte tål
uttorkning. Känsligheten för uttorkning varierar mellan olika arter. Betydelsen av att hålla tunneln fuktig
och valet av bottenmaterial i tunnel beror således på
de arter som ska använda passagen.

7:47 I Fjugesta, Närke, byggdes fångstarmarna av trä.
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Avslutningen på fångstarmen görs som en Uformad böj. Detta stoppar många djur från att vandra åt fel håll och får dem istället att vända tillbaka.
Vägverket har fram till 2005 byggt fyra passager för groddjur.
Utformning av tunneln
Tunneln bör vara rektangulär med en höjd av 60 cm
och en bredd av 100 cm. Men även en tunnel av annan form och mindre storlek, t ex ett befintligt rör
under vägen, kan göra god nytta.
I princip kan ett rör eller en kulvert av betong
eller plåt som är avsett att leda vatten användas,
men erfarenheten från andra länder visar att det
ofta är svårt att ansluta fångstarmarna mot ett runt
rör så att det blir jämnt och tätt. Idealet är därför
att använda ett rektangulärt rör där fångstarmen
kan anslutas mot en rak kant. Alternativt kan en
muff med raka sidor konstrueras runt röret. Vid
anslutningen mellan tunnel och fångstarm måste
man också beakta att tjälskjutningen i vägrenen
(fångstarmen) och i vägbanan (tunneln) kan vara
olika. Infästningen bör göras så att ett brott kan
ske utan att konstruktionen blir mer skadad än
nödvändigt.
För att tunneln ska användas mycket bör bot-

tenmaterialet inte avvika för mycket mot den omgivande miljön. Särskilt bör beaktas att hög markfuktighet är en fördel. I många tunnlar lägger man
därför ett lager jord. Tunneln kan också vara utformad som ett upp- och nedvänt U med öppen botten
mot jorden.

7.3.8 Passager för kräldjur
Om en väg planeras genom ett område med mycket
ormar kan man bygga en liknande typ av passage
under vägen för ormar som man gör för grodor.
Barriären (fångstarmarna) som leder djuren mot
tunneln bör dock vara minst 60 cm hög. Ormar är
mycket duktiga på att ta sig över hinder, så här krävs
extra stor noggrannhet med släta ytor som inte går
att få fäste i för en klättrande orm. Det finns mycket
begränsad erfarenhet av ormtunnlar, men flera sådana planeras för närvarande på några öar i Grekland.
I det aktuella området vill man rädda en hotad unik
huggorm, Milosviperan, där trafiken uppskattningsvis dödar mer än 20 procent av ormpopulationen
årligen. Arbetet med att bygga barriärer och tunnlar
planeras vara genomfört 2005–2006.
Åtgärder bör också vidtas vid kanalisationer
på järnväg.

 Läs mer ...
Groddjur och vägar.
Vägverket, broschyr, beställningsnr 99042.
Sveriges grodor, ödlor och ormar.
Ahlén, I., Andrén, C. och Nilsson, G.
Vägars och gators utformning (VGU).
Vägverket, publikation 2004:80.
Vägtrummor – naturens väg under vägen.
Vägverket, broschyr, beställningsnr 88222
(innehåller en checklista för projektering av
trummor).
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8 Andra åtgärder
8.1

Varna vägtrafikanten

lokalkunskap och insikt om djurens rörelser är nödvändig vid uppsättning av varningsmärken.

8.1.1 Varningsmärken

8.1.2 Viltvarningssystem

En av de mest använda och antagligen minst effektiva åtgärderna för att minska trafikdödligheten bland
djur är att sätta upp varningsmärken. Undersökningar
har visat att skyltning endast i liten grad påverkar
förarnas beteende och att hastigheten inte sänks.
I Sverige har det framförallt varit aktuellt att
varna för älg, rådjur och ren. Varningsmärken bör
bara placeras på ställen där det är stor fara för att
djur ska bli påkörda, t ex där de företar avgränsade,
säsongsbundna vandringar över en väg. Tillfällig
skyltning är mer effektiv än de permanenta skyltarna. Behovet av varningsmärken bör därför omprövas regelbundet och skyltarna bör tas bort när
risken för olyckor minskar. Tillfälliga skyltar för
älgvarning sätts upp av Vägverket i samarbete med
Svenska jägareförbundet och sitter uppe i ca tre
veckor. Kontakt med länsstyrelsen, jägareförbund,
naturskyddsföreningar och andra personer med god

Viltvarningssystem som varnar trafikanterna när
djur finns i närheten av vägar har prövats i andra
länder, där de sägs fungera och minska antalet kollisioner. Svårigheten ligger i att få trafikanterna att
inse att en upplyst skylt inte bara varnar för en möjlig fara, utan att det faktiskt finns djur på platsen.
Först då ändrar de beteende.

8.1.3 Siktröjning längs vägar

8:1 Varningsmärke för fältfågel.

8

Foto: H. Bekker

Foto: Ove Eriksson

Olika metoder för utformning och underhåll av terrängen längs vägar kan användas för att reducera
antalet påkörda djur. En möjlighet är att göra djuren
mer synliga för bilförarna genom att röja vegetationen längs vägen. Vid siktröjning bör man eftersträva en gles, gallrad, stammad skog, dvs man tar
bort buskarna mellan träden och kvistarna på trädstammarna.

8:2 Viltvarningssystem från Schweiz som lyser när det är
hjort i området.
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I snörika områden kan det vara nödvändigt att
ta bort eller reducera snövallarna på vintern för att
bibehålla effekten av siktzonerna.
Siktröjning för att minska olyckor med djur
är inte aktuell på järnväg, eftersom det tar lång tid
att bromsa ett tåg, särskilt tunga godståg. Bromssträckan blir så lång att tågföraren i de flesta fall
inte hinner förhindra kollisionen.

8.2

Avvisa djuren

8.2.1 Viltstängsel

Placering
Viltstängsel bör placeras utifrån en helhetsbedömning. Behovet av viltstängsel bedöms normalt under vägplaneringsprocessen med underlag från en
landskapsanalys. I denna ska man bl a identifiera
vilka djur som ska beaktas, identifiera de miljöer
och samband i landskapet som är viktiga för dessa
djur och lokalisera viktiga ledstrukturer där djuren ofta vandrar. Värdefull information ger också
statistik om viltolyckor (vanligtvis klövvilt). Egna

Foto: V. Meland

8

Ett stängsel som hindrar djuren från att komma
upp på vägbanan kan vara effektivt både från en
trafiksäkerhets- och djuretisk synpunkt. Stängslet
ska styra djuren till en lämplig passagemöjlighet.
Stängslet måste sättas upp på båda sidor av vägen
och ska leda djuren till lämpliga passager över eller
under vägen, alternativt till en sluss eller öppning
som kombineras med åtgärder för att varna trafikanterna när ett djur passerar, se avsnitt 8.2.2.
Viltstängslet minskar viltolyckorna med älg
med ca 75–80 procent och med rådjur med ca 55
procent. Studier visar att älgar hittar och använder

öppningar i stängslet, t ex i öppningar för skogsbilvägar eller privata vägar. Vissa älgar lär sig att
använda öppningarna i stängslet eller att trycka ned
stängslet. Studier av älgars rörelsemönster med
hjälp av GPS visar bl a att ungefär hälften av älgstammen gör säsongsvandringar, som är slumpartat
riktade där de inte styrs av snöförhållanden och
terräng. Data antyder att sådana vandrande älgar
i större utsträckning råkar ut för kollisioner än de
älgar som finns kvar i sitt hemområde med genomkorsande väg. Det verkar som om älgar med vägar
i hemområdet skaffar sig en viss trafikvana, och
kontinuerligt använder öppningar i stängslet för att
korsa vägen.

8:3 Exempel på placering av viltstängsel på E6 i Ullensaker kommun i Norge. Vägen är inhägnad på båda sidor, men stängslet är satt mellan vägen och järnvägen. Det medför större risk för viltolyckor på järnvägen.
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Q Älgar beter sig olika
Studier av sändarmärkta älgar norr om Uddevalla visar
att älgar beter sig olika beroende på vilka erfarenheter de har av vägar. Illustration 1 visar en älgtjur
som har sitt hemområde på båda sidor om E6. Där
stängsel saknas på motorvägen vid Hogstorp rör den
sig regelbundet över vägen. Under sommarhalvåret
2003 passerade den motorvägen i genomsnitt varannan dag. Den planerar sina passager över vägen och
när den väl passerat rör den sig snabbt bort från vägen. En annan älg (en ko) följdes under ca ett år. Den
rörde sig enbart öster om E6. Vid det första tillfället
som den försökte vandra österut över E6 blev den påkörd och dog. En bidragande orsak till att hon blev
påkörd är troligen att hon inte hade så mycket erfarenhet av vägar.

Illustration 2 visar älgkon där den nybyggda och stängslade vägen (väg 161) skär rakt igenom hemområdet.
Älgkon passerade genom öppningarna i stängslet vid
22 tillfällen under den tid hon var märkt (mars 2002
– december 2003). Under sommaren 2001 hade man
stora problem med älgolyckor vid dessa öppningar, vilket löstes genom att viltstängselavsluten drogs längre
ut i terrängen. Efter det har antalet olyckor gått ner
kraftigt. Däremot fortsatte denna älg att passera genom stängselöppningarna efter det att åtgärden genomfördes. Bara en månad efter att sändaren föll av
blev älgen påkörd vid ett viltstängselavslut.
Källa: Olsson M., Widén, P. 2004. Utformning av viltpassager. Studier av vilt och viltpassager utefter väg
E6 i mellersta Bohuslän. Karlstads universitet.

Illustration 1
Älgtjuren rör sig obehindrat över
E6 där viltstängsel saknas och den
har uppvisat viss trafikvana.

8

Illustration 2
Älgkon passerar frekvent genom
stängselöppningarna längs väg
161.

71

Andra åtgärder

8

studier av, eller statistik om, andra trafikdödade
djur kan ge god hjälp. Stängseltyp, placering och
utformning är avgörande för stängslets förmåga att
hindra djuren att komma upp på vägen och samtidigt styra dem till lämplig passagemöjlighet.
Vid projektering av en väg där det behövs
stängsel ska man se till att tillräckligt område
finns, såväl under som på båda sidor om stängslet, för uppsättning och underhåll. Stängslet ska
anpassas till måldjuren. I princip används tre typer
av stängsel; hägn för i första hand klövdjur, grävlingshägn och groddjurshägn. Det är viktigt att vid
placering bestämma var djuren ska passera vägen.
Vid stängsling av en befintlig väg finns ofta
redan möjliga passager i form av vägtrummor,
vägportar m m. Anpassningsåtgärder vid, och i,
tänkta passager kan vara nödvändiga, t ex plantering av buskar och träd i anslutningar, anläggning
av en strandpassage under bro eller i trumma osv.
Andra stängsel eller hinder som hindrar djurens
vandringar bör kartläggas innan stängsel sätts upp
längs vägen eller järnvägen. Viltstängsel ska alltid
sättas upp på båda sidor om vägen eller järnvägen
och också längs sjöar och vattendrag i områden
där djuren kan röra sig över isen på vintern.
Alla öppningar i viltstängslen bör ägnas speciell uppmärksamhet, eftersom djur på vägbanan
eller spåret mellan viltstängslen kan skapa stora
trafikproblem, vilket ofta slutar med att djuren blir
påkörda eller måste avlivas. Djur kan komma in
mellan viltstängslen både via anslutningsvägar och
där stängslen avslutas. Om det är praktiskt möjligt
kan en färist eller grind placeras på anslutnings-

Q E6 Håby–Rabbalshede

På en nybyggd sträcka av E6 mellan Håby och
Rabbalshede i Bohuslän hade man efter vägens
öppnande stora problem med älg som kommit in
på motorvägen. Detta trots att vägen är försedd
med viltstängsel. Jägarna hade svårt att driva bort
djuren från motorvägen. Vid ett tillfälle var de
tvungna att skjuta ett djur på motorvägen från
bil. För att åtgärda problemet anlade Vägverket
uthopp på sträckan.
Källa: Mattias Olsson, Karlstads universitet.
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vägen vid ingången till viltstängslet. Där viltstängslet avslutas i flack terräng utan dessa möjligheter
bör öppningen i viltstängslet vara så liten som
möjligt med tanke på trafiksäkerheten.
Utformning
Viltstängslet ska anpassas till de djurarter som lever
i området och som man önskar leda bort från vägen
eller järnvägen. Det betyder att både viltstängslets
typ, höjd och eventuella öppning mellan marken
och stängslets underkant ska anpassas till den funktion som stängslet är tänkt att ha.
Ett viltstängsel för klövdjur ska vara minst
2,2 m högt och ha en maskvidd på ca 15 cm. Ett
grävlingshägn ska vara minst 1 m högt över marken
och ha en maskvidd på 5 cm. Hägnet bör grävas ner
ca 50 cm under marken och den nergrävda delen
vinklas bort från vägen. Groddjurshägn bör vara
minst 30 cm högt över marken och helt tätt. Det ska
ge groddjur som rör sig längs stängslet skydd mot
rovfåglar genom att vara vinklat från vägen i överkant. Hägnet bör grävas ner ca 20 cm och den nergrävda delen vinklas bort från vägen (se även under
”Grodpassager”). Stängsel eller avskärmningar för
att stänga ute smådjur (grod- och kräldjur samt små
däggdjur) från vägar eller järnvägar bör bara sättas
upp i samband med passager (se avsnitt 7.3.7). Åtgärder för grod- och kräldjur beskrivs i avsnitt 7.3.7
och 7.3.8. För att hålla smådjur borta från en väg
eller järnväg kan ett finmaskigt trådnät sättas upp
på standardstängslet. Beroende på vilka arter som
rör sig i området bör maskvidden inte vara större än
från 2 x 2 till 4 x 4 cm.

Andra åtgärder

Uthopp
Där det finns risk för att hjortdjur kommer in mellan viltstängslen finns s k uthopp (flyktramper) som
gör att djuren kan ta sig ut igen, t ex vid trafikplatser
eller där vägen eller järnvägen skär av ett viltstråk.
Uthoppen kan anläggas som enkla jordvallar eller
ramper.

Färister
Stängsel kan kombineras med färister för att förhindra att djur tar sig ut på en väg eller järnväg.
Klövdjur stoppas effektivt av traditionella färister kombinerat med stängsel. För rovdjur är det
svårare att anlägga effektiva spärrar. Försök med
rödräv i fångenskap visar att djuren passerar utan
större problem. Nedan ges några synpunkter på utformning av färister.
•

•

Foto: B. Iuell.

•

8

Foto: Mats Lindqvist

8:4 Exempel på uthopp i Kanada.

•

Om det är möjligt bör djupet under färisten vara
stort. Det antas att djur är mer rädda för att röra
sig över färisten om de kan se långt ned.
Ju bredare en färist är, desto tveksammare är
djuren till att passera.
Ju större springor mellan risterna, desto större
problem för djuren att gå över. Springor på
70–90 mm fungerar bra mot arter som räv,
grävling och mård.
Elektriska rister är effektiva för att förhindra
att djur kommer ut på vägen eller järnvägen,
men kan medföra driftproblem. De kan inte användas i områden med många fotgängare eller
på broar/bankar som är utsatta för saltvatten.

Foto: H. Bekker

Foto: V. Meland

8:5 Exempel på uthopp på E6 Håby–Rabbalshede.

8:6 Exempel på uthopp i Spanien.

8:7 Färister kan användas för att förhindra att vilda djur
kommer ut på huvudvägen.
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Viltslussar är öppningar i viltstängsel där djur kan
passera över vägen eller järnvägen. I Sverige har
viltslussar inte använts i någon större utsträckning,
men åtgärden är ganska vanlig i Norge på mindre
trafikerade vägar. För att viltslussarna ska fungera
krävs att trafikanterna sänker hastigheten och är
särskilt uppmärksamma då de passerar viltslussen,
vilket är svårt att uppnå, se avsnitt 8.1.2. Det kan
dock var en godtagbar lösning på platser där viltolyckor är ett stort problem och vägens närområde
inte medger annan lösning än ett korsande viltstråk
i plan. Öppningarna ska kombineras med sänkt hastighet, varningsskyltar och andra åtgärder.
Djur som verkligen vill över vägen är svåra att
hindra, trots viltstängsel. Ofta tar de sig över eller
genom stängslet lite varstans och söker sig sedan
längs vägen till ett ställe där de kan ta sig vidare
över eller genom stängslet. Älgar kan t ex lägga
frambenen över stängslet och pressa ner nätet så att
de kan ta sig över. Att ordna stängselöppningar på
platser där många djur försöker ta sig över vägen
kan vara ett sätt att styra djuren till ett ställe där
det finns möjlighet att varna trafikanterna och där
sikten är god. I dag finns fungerande system som
registrerar rörelser i anslutning till en sådan passage
och som bl a tänder varningslampor eller dylikt för
att meddela trafikanterna att ett djur är på väg att
passera vägen. Detektorer, som enbart reagerar på
större djur, kan användas.
De viltslussar som anläggs i Norge utformas
som öppningar i viltstängslet på ca 20–50 meters

C

8:8 Viltsluss på E6 i Norge.
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Foto: V. Meland

8:9 Viltslussar kan utformas på många olika sätt.
A. Utan inre ledstängsel kan djuren förvilla sig in på
vägbanan och djur som kommit in på vägbanan har svårt
att hitta ut.
B. Snedställda inre ledstängsel leder passerande djur
mot öppningen på andra sidan och leder djur på insidan
av stängslet ut ur slussen.
C. Vinkelräta inre ledstängsel leder passerande djur
effektivast genom slussen, men fungerar sämre till att
fånga upp djur som rör sig på insidan stängslet.

Foto: V. Meland

8

B

A

8.2.2 Viltslussar

8:10 Viltsluss på E6 i Norge.
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Q Viltslussen i Rosviksbodarna
I Rosviksbodarna mellan Piteå och Luleå pågår ett
försök med en viltsluss längs E4. Skyltar blinkar
och brandgula lampor snurrar i passagen med
50–100 m mellanrum när ett djur finns i närheten. Observationer visar att djuren har lärt sig
var öppningen är. Enstaka älgar har blivit påkörda
och dött i viltslussen och andra har klarat sig över.
Ingen statistisk utvärdering har gjorts, men det
verkar som om antalet olyckor på sträckan inte
har minskat sedan viltslussen anlades. Detta antas
bero på att trafikanterna inte sänker farten när
lamporna blinkar. Troligen inser de inte att detta
betyder att det verkligen finns djur i närheten.
För att komma tillrätta med problemet funderar
man nu på att införa differentierad hastighet (dvs
hastigheten sänks från 110 till 70 km/h med elektroniska skyltar när vilt är i närheten) kombinerat
med en övervakningskamera.
Källa: J-O Helldin, Grimsö forskningsstation SLU,
Anders Sjölund, Vägverket.

Viltstängsel L

IR-detektorer

ca 30 m
Viltstängsel

Varningslampor

E4

Öppning B ca 100 m
Viltstängsel

8:12 Viltslussen vid Rosviksbodarna i Norrbotten. Varningssystemet fungerar så att när vilt passerar IR-detektorerna bryts IR-strålen och systemet startar. Varningslamporna tänds för att varna trafikanterna. Slussen är
ett försök. Till systemet är en filmkamera kopplad för att
registrera älgarnas och bilisternas beteende.

förhindra att djur fångas mellan viltstängslet och
ledstängslet. Många av viltslussarna i Norge är belysta för att minska olycksrisken. Ledstängslet på
slussen bör märkas med reflex för att slussen ska
synas i mörkret.

8

Foto: Kjell Ståhl

avstånd beroende på terrängen. För att begränsa
problemet med att djur byter riktning i slussen
och hamnar på vägen anläggs ett ledstängsel i ca
45 graders riktning mot stängslet. Det är viktigt att
ledstängslen inte fästs vid resten av stängslet för att

Elektronikskåp

8:11 Viltslussen i Rosviksbodarna, väg E4 i Norrbotten.
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8.2.3 Siktbarriärer

8

I Österrike har försök med viltdiken (även kallade
”psykobarriärer”) genomförts längs flera vägar. De
har visat sig fungera bra som alternativ till stängsel. Viltdiken är en kombination av diken, branta
slänter och vägräcke eller avskärmning. Djuret
som närmar sig vägen måste gå ner i ett litet dike
och hamnar därmed med ögonen under överkanten
av vägräcket eller avskärmningen. Djuren kan alltså inte se över eller genom denna avskärmning och
uppfattar inte vad som finns på andra sidan. Detta
gör att djuren inte vågar klättra upp på slänten och
hoppa upp på vägbanan. Däremot är räcket eller
avskärmningen inget hinder för djur som kommer
från vägsidan och vill komma ut i terrängen. För
att barriären ska fungera behöver höjden mellan
dikets botten och överkantens vägräcke inte vara
mer än 1,8 meter för rådjur (beroende på släntens
lutning).
Fördelen med denna typ av barriär är att trafikantens upplevelse inte påverkas negativt och att
djur som råkat komma ut på vägområdet lätt kan ta
sig därifrån. Hur säker barriären är i jämförelse med
vanligt svenskt viltstängsel är inte känt.

8.2.4 Sekundära olyckor
För att undvika att rovfåglar och andra djur blir påkörda ska kadaver från påkörda djur plockas bort så
snart som möjligt från banvallen eller vägkanten.
Banverket och Vägverket har rutiner för detta, som
varierar mellan olika banregioner. Om många rovdjur blir påkörda på någon sträcka kan det finnas
behov av att se över dessa rutiner.
Banvallen kan också förses med stängsel,
t ex på sträckor där sällsynta rovdjur uppehåller
sig i närheten. Stängslet förhindrar att djur kommer upp på banvallen och blir överkörda, vilket
minskar antalet kadaver på banvallen. Åtgärden
bör kombineras med passager. Det är viktigt att
stängslet underhålls så att inte öppningar uppstår
i stängslet och mot marken. Det medför att djuren
fångas in på banvallsområdet utan att kunna ta sig
därifrån.
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8:13 Psykobarriär med preliminära måttangivelser.
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8.2.5 Flytta renar med SMS

Fågelavvisare finns i flera utföranden och
monteras på luftburna ledningar eller andra delar
av infrastrukturen. Syftet är antingen att skrämma
bort fåglarna eller att synliggöra exempelvis järnvägens strömförande kontaktledningar för dem. På
så sätt hindras fåglar flyga på ledningar eller utsättas
för strömgenomgång om de kommer i kontakt med
strömförande elinstallationer. Se även avsnitt 8.4.1.

Banverket har genomfört ett försök med att skicka
SMS med information om att renar har blivit påkörda till renskötare i området. Renskötarna söker
efter skadade renar och försöker skrämma bort djuren från de öppningar som måste finnas i stängslet.
Resultaten visade att metoden har eliminerat nästan
alla upprepade olyckor med ren på en och samma
plats på järnväg. Det har medfört att det totala antalet olyckor har minskat trots att renstammen ökat.

8.2.6 Reflektorer, speglar och avvisare
Viltvarningsreflektorer består av olika typer av reflekterande material som sätts fast på träd eller stolpar. Ljuset från fordon som närmar sig reflekteras till
sidan av vägen och ska skrämma djuren så att de inte
går över. En studie av över 100 undersökningar som
gjorts under de senaste 40 åren över hela världen,
visar att viltvarningsreflektorer inte är särskilt effektiva, även om de kan medföra att bilförarna blir mer
uppmärksamma på djur på vägen. Reflektorer kräver dessutom mycket drift och underhåll. Vägverket
rekommenderar därför inte dessa metoder.

8
Q Fågelavvisare vid Höje å.

Foto: Hammarprodukter AB

Banverket har satt upp fågelavvisare intill en kontaktledning vid Höje å, söder om Lund. Sammanlagt har 30 avvisare satts upp på en ca 250 m
lång sträcka. Förhållandena på platsen är mycket
speciella. Järnvägen ligger mycket högt över Höje
å som korsar järnvägen. På ena sidan finns stora
dammar, vilket medför att bl a svanar flyger på
kontaktledningarna när de vill korsa järnvägen för
att därefter landa på dammarna. Innan fågelavvisarna sattes upp rapporterade lokförarna ca
10–15 döda fåglar per år. Efter det att åtgärderna
utfördes har banregionen inte fått in fler rapporter om påkörda fåglar.

Denna fågelavvisare från
Hammarprodukter används
vid Höje å.

8.14 Ny modell av fågelavvisare. Den synliggör ledningen
för fåglarna genom rotation och reflektion.
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Q Radioskrämmor

8.2.7 Ljud

Försök med radioskrämmor pågår inom Banverket.
En radioskrämma i form av en låda som innehåller
radio med högtalare och en rörelsedetektor har
satts upp i anslutning till en järnvägsövergång. När
något rör på sig i närheten av övergången kopplas
högtalarna på och radion spelar vad som just då
sänds i kanalen P3. Radion spelar så länge något
rör på sig och därefter i ytterligare 30 sekunder.
Hittills har resultatet varit positivt, dvs djuren har
skrämts bort från spåret. Försöket kommer att
pågå under ytterligare några år för att studera om
djuren vänjer sig. En speciell djurräknare har tagits
fram för försöket. Denna räknar antalet djurpassager i korsningen.

Q Avvisning med ljud i Norge
I tunnlarna ut till öarna Hitra och Frøya i Norge
har högtalare som producerar ljud i området 5 000
Hz och 7 000 Hz monterats för att förhindra att
rovdjur (grävling, mård, rödräv, förvildad blåräv)
tar sig ut till öarna. Erfarenheterna från detta har
hittills varit positiva. Vid bron ut till ön Tautra har
liknande försök gjorts. I början fungerade detta
bra även här, men effekten avtog med tiden. När
anläggningen varit i drift i 3–4 år hade både mård,
grävling och räv tagit sig ut till ön.

8.2.8 Dofter

Foto: Thomas Johansson

8

Ljud kan användas för att skrämma bort däggdjur.
Metoden används i andra sammanhang bl a för att
hålla fåglar borta från flygplatser, deponier eller anläggningar för livsmedelsproduktion. Då används
ofta ljud från fåglarnas naturliga fiender, t ex rovfåglar. På vägar i Norge används ljudanläggningar
med starka ljudsignaler i varierande frekvens för
att hålla rovdjur borta. I Sverige har Banverket genomfört försök med att skrämma bort hjortdjur från
plankorsningar. Nedan ges några synpunkter på utformning av ljudspärrar.
• Ljudens frekvens kan variera beroende på vilka arter man önskar att hålla borta från vägen
eller järnvägen. I Norge har ljud i frekvensområdet 5 000 till 30 000 Hz använts. Älgar
hör inte ljud med hög frekvens.
• För att öka effekten av ljudspärrar kan det vara
en fördel att montera flera, t ex på ett avstånd
av 5–10 meter.
• Djuren kan vänja sig vid ljudet. För att undvika
detta kan man ändra frekvens, exempelvis två
gånger per år.
• Som för alla andra tekniska installationer finns
det risk för driftstopp på ljudspärrarna.
• De erfarenheter som gjorts hittills i Norge visar
att ljudspärrar har bättre effekt i tunnlar än på
broar och bankar.

8.15 Radioskrämma, Banverket/Norra banregionen, 2003.
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Dofter kan användas för att skrämma bort djur.
Naturliga eller konstgjorda ämnen, i regel en blandning av dofter från människor, varg och andra rovdjur, sprutas in i ett bärmaterial (skum), vilket i sin
tur sprutas på träd eller stolpar i närheten av vägen
eller järnvägen. Avsikten är i första hand att skrämma bort hjortdjur.
Försök som Vägverket och Banverket har utfört visar att rovdjursurin i viss utsträckning kan
skrämma bort hjortvilt direkt efter utplacering av
doftämnena, men effekten är kortvarig. Försök med
hjorthornsolja pågår inom Banverket. Eftersom
effekten ännu inte är fastställd rekommenderar inte
Banverket och Vägverket dessa metoder.

Andra åtgärder

Port utan belysning

Ledstruktur i form
av höga träd

Plantering i
sidoområde

Lång bro

Plantering i
sidoområde

Skogsplantering
Högstubbar

8.3

Ledstruktur i form
av skärm

8:16 Exempel på åtgärder
för fladdermöss i ett typlandskap.
Källa: Met vleermuizen
overweg (Fladdermöss på
väg). Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW), Delft.
Augusti 2004.

8

Leda djuren

8.3.1 Fladdermöss
Enkla anpassningar kan på ett effektivt sätt avhjälpa
de negativa effekter som vägar och järnvägar har på
fladdermöss. Grundtanken är att de ledstrukturer i
landskapet som fladdermössen följer (ofta stråk av
vegetation) ska leda djuren till en lämplig passage
över eller under vägen. Fladdermöss flyger inte gärna över breda öppna ytor och störs av mycket trafik.
Fladdermöss kan hjälpas över vägen genom:
•
•

höga buskar eller träd i nära anslutning till och
mellan vägbanorna eller järnvägsspåren
skyddande vegetation på broar över breda och
starkt trafikerade vägar eller järnvägar.

Många fladdermöss flyger gärna genom väg- och
järnvägsportar förutsatt att de inte är fullständigt
upplysta nattetid. De rör sig också gärna utmed
vattendrag och under broar.
Det är viktigt att det finns skyddande vegetation kring fladdermuspassagerna som ansluter till
lämplig natur i det omgivande landskapet.
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8.3.2 Vegetationsskärmar räddar fåglar
För att förhindra att fåglar blir påkörda på ställen
där vägen eller järnvägen går genom ett öppet landskap kan buskar och träd lämnas eller planteras.
Vegetationsridån tvingar fåglarna att flyga högre,
över trafiken.

8.3.3 Locka till annan plats

8

Olyckor kan undvikas genom att djuren lockas bort
från vägen eller järnvägen. Detta kan ske genom
att andra områden görs mer attraktiva eller genom
att man lägger ut saltstenar, anlägger viltåkrar eller
lägger ut foder.
Närområdet kring vägen eller järnvägen kan
också göras ogästvänlig för hjortvilt genom röjning
av vegetationen. Djuren tycker inte om att uppehålla
sig på öppna ytor utan gömslen och mat. Då korsar
de snabbt vägen istället för att snirkla runt och beta.
Metoden har visat 40–50 procents minskning av antalet viltpåkörningar i Stor-Elvdal-projektet i Norge
och anses vara den viktigaste metoden för att minska antal påkörda älgar längs norska järnvägar.
Dessa metoder bör ses som tillfälliga åtgärder.
Saltstenar är att föredra ur biologisk synvinkel. Det
är en billig och enkel metod som troligen är lika
effektiv som de övriga. Stödutfodring är en tveksam metod eftersom det kan uppfattas som en form
av djurhållning. Det kan också ge motsatt effekt,
att djuren lockas till områden kring vägen eller
järn-vägen. Röjning av närområdet är en skötselkrävande metod. I dag görs till viss del kemisk efterbehandling för att begränsa uppkomsten av lövsly.
Då metoden inte använts under så många år har ingen långsiktig utvärdering av metoden genomförts.

Q Fåglar längs Botniabanan
Botniabanan AB samarbetar sedan några år tillbaka med Ångermanlands ornitologiska förening
och representanter för projekt Berguv Nord för att
finna tekniskt och miljömässigt fungerande samt
ekonomiskt rimliga lösningar på problemen med
järnväg och fåglar.
Följande åtgärder har diskuterats inom projektet:
• Alla matarledningar läggs som kabel i mark.
• Flera alternativ för hjälpkraften utreds.
Hjälpkraftledningarna kan kläs i färgad plast,
vilket ökar synligheten och minskar risken för
strömgenomgång. Med denna lösning blir hjälpkraften kvar i stolptopp som tre separata linor.
Ett annat alternativ är att samla de tre hjälpkraftledningarna i en isolerad kabel och hänga den
i höjd med kontaktledningen på vissa sträckor.
Av tekniska skäl kan det dock inte göras på hela
sträckan.
Från början avsåg man att förlägga hjälpkraften i kabel i mark vid passager över broar och andra känsliga miljöer. Kontaktledningen kan dock
aldrig förläggas i mark. I dagsläget är dock uppfattningen att hjälpkraften hellre borde läggas i
luftkabel på samma nivå som kontaktledningen i
syfte att öka synligheten för såväl hjälpkraft som
kontaktledning. Det måste dock utredas om denna tjocka kabel är frestande för fåglarna att sitta
på. I så fall skulle detta kunna öka påflygningsrisken på kontaktledningen.
• Samtliga transformatorer förses med ”huvenuven”, eller liknande, som innebär en isolerad
upp- och nedledning och topptrådsskydd.
• Där järnvägen går över slättlandskapet vid
Umeälvens delta planteras en tät trädrad för att
tvinga fåglar som gäss, svanar, tranor och änder
att flyga över järnvägen.
Idéer finns också om hur man kan utforma utliggare och stolptoppar ”sittovänligt”. Man diskuterar bl a tvärpinnar på utliggarna samt montering
av koner på stolptopparna. Montage av fågelavvisare på vissa sträckor ingår också i åtgärdspaketet.
�������� ��� ��� ������ ������ ���
����� �� ������� ��� ����� ����� ����

Q Stödutfodring av älg i Norge
I Norge utför Norska Jernbaneverket försök med
stödutfodring av älg i Stor-Elvdal. Syftet är att
hålla älgarna borta från vägar och järnvägar i området vintertid, när problemen med älgolyckor är
som störst. Under 1999/2000 lades 30 ton hö ut.
Stödutfordring har lett till 40 % reduktion i antal
påkörda älgar.
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Anpassa teknisk utrustning

för att försörja järnvägens olika signalsystem med
ström ligger ofta i rektangulära kanaler, långa lådor
konstruerade av betongplattor med betonglock, s k
kanalisationer. Dessa ligger oftast längs banvallen
(eller ibland från den ena sidan till den andra under
rälsen) och slutar i en betongtrumma, s k kabelbrunn.
Vandrande grodor, paddor och ormar som möter en
sådan kanalisation följer kanten tills de hittar ett hål
eller en skarv. När de kommit in i kanalisationen och
ramlat ned i en kabelbrunn kan de inte ta sig ut igen.
Dessa installationer längs rälsen kan därför fungera
som fällor. Många djur blir innestängda och dör av
svält efter en tid. Orsaken till att problemet uppstår
är att både grodor och ormar rör sig mellan olika biotoper i landskapet, t ex mellan övervintringsplats och
lekdamm eller näringsområde.

8.4.1 Bansystem
Elinstallationer
Järnvägens elinstallationer innebär en stor skaderisk för fåglar. Förutom direkt påkörning av tåg
bedöms de främsta skaderiskerna för fåglar vid
järnväg vara påflygningsrisk och strömgenomgång.
Påflygning innebär att fåglarna inte upptäcker elledningarna i tid utan flyger in i dessa och dör eller
skadas. Strömgenomgång inträffar när fåglarna sätter sig på stolpar, transformatorer eller avbärare och
breder ut vingarna. De kortsluter då de spänningsförande ledningarna.
Även andra risker för såväl fåglar som driftsäkerhet kan förekomma. Speciellt utsatta för problem med järnvägens elinstallationer är storvuxna
fåglar som svanar, gäss och ugglor. Vid byggande
har man försökt att hitta lösningar på dessa problem. Se informationsrutan på föregående sida
samt avsnitt 8.2.6.

Q Grod- och kräldjur längs Botniabanan

Längs Botniabanan har man valt att göra hål i botten på kabelbrunnarna och betongtrummorna och
förse dem med evakueringsmöjligheter i form av
dräneringsslangar monterade som en spiral runt
trumman upp till markytan. Evakueringen testades i april 2003 med gott resultat. Djuren hittade
ut ganska omgående.

Foto: Göran Fält

Kabelbrunnar och kanalisationer
Järnvägens kanalisationer för kablar kan orsaka dödlighet bland grod- och kräldjur. Kablar som krävs

8:17 Kabelkanalisation. När arbetet är klart blir det lock på.

8

Foto: Inger Söderlund

8.4

8:18 Kabelkanalisationerna slutar i kabelbrunnar minst
var femte kilometer längs järnvägen.
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För att förhindra detta kan följande lösningar vidtas:
• Hål kan göras i betongkonstruktionerna så lågt
att djuren lätt går över och inte följer dem. Lågt
för en orm är högst 30 cm, för en groda 10 cm
och för en padda 5 cm.
• Strukturer som djuren kan använda för att
klättra över konstruktionerna kan placeras på
regelbundet avstånd längs konstruktionerna.
• Konstruktionerna kan placeras i marknivå så
att det inte blir någon kant att följa.
• Hål kan göras i botten av betongtrumman dit
kanalerna mynnar. Till hålet ansluts ett formbart rör som medger evakueringsmöjlighet för
de fångade djuren. Ett djur som hamnar i en
trumma undersöker trumman noggrant och
letar efter möjligheter att ta sig ut. Ett hål räcker
om det är placerat i bottnen.

Två typer av bullerskärmar används: ogenomskinliga och transparenta. Den förstnämnda typen
är vanligast, men transparenta skärmar har också
satts upp i Sverige, t ex över broar, för att förbättra
reseupplevelsen.
Transparenta bullerskärmar och busskurer
Det är stor risk att fåglar flyger in i bullerskärmar
och busskurer i transparent glas eller annat genomskinligt material. Vägverket rekommenderar därför
generellt inte uppsättning av genomskinliga bullerskärmar, men de används ibland där man önskar att
förarna och deras passagerare ska kunna se landskapet omkring sig.
Fåglarna uppfattar inte det transparenta glaset
som ett hinder. Detta utgör framförallt ett problem
när den naturliga vegetationen syns igenom skärmen eller när buskar eller träd återspeglas. För att
minska antalet döda fåglar som flyger ihjäl sig mot
en transparent bullerskärm eller busskur kan glasen
märkas. Reflekterande material bör inte användas i
dessa konstruktioner och de bör inte placeras i närheten av träd eller buskar eftersom det ökar risken
för kollision. Undersökningar visar att döda fåglar
längs transparenta bullerskärmar oftare påträffas
där det finns en öppning i vegetationen bakom skärmen. Det beror på att fåglarna uppfattar luftrummet
mellan träd och buskar som en fri flyktmöjlighet.
Siluetter av rovfågel används ofta på transparenta bullerskärmar, men de är inte så effektiva.
Fåglarna uppfattar oftast inte en stillastående siluett
som ett hot och skräms inte bort från skärmen. De
fåglar som håller sig borta från siluetten i början,
vänjer sig efter en tid.

För samtliga lösningar gäller att alla skarvar bör
täckas noggrant så att djuren inte kan ta sig in.
Någon centimeter räcker för en orm eller en groda.

8.4.2 Bullerskärmar
Generella principer
Bullerskärmar utgör absoluta barriärer för djur
genom att de är relativt höga och ogenomträngliga.
För små djur, och särskilt ryggradslösa djur, utgör
de därför en större barriär än viltstängsel. Skärmar
används för det mesta i tätbebyggda områden där
behovet av faunapassager för större djur är litet.
Om faunapassager anläggs i områden med bullerskärmar, kan bullerskärmarna fungera som ledanordningar (fångstarmar) mot passagen.

8:19 Del av en genomskinlig skärm i Schweiz, med vita
lodräta markeringar.
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Foto: C. Rosell

Foto: H. Schmid

8

8:20 Siluetter av rovfågel är inte så effektiva.
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Markeringar i form av vertikala ränder har visat sig vara mest effektivt. Ränderna bör vara 2 cm
breda med ett inbördes avstånd av högst 10 cm
(eller 1 cm breda, avstånd 5 cm). Ljusa färger är
att föredra framför mörka, eftersom de är lättare
att se i skymningen. Markeringarna bör sättas på
den sida av skärmen som inte vetter mot vägen
eller järnvägen för att undvika reflexer. I ett försök
i Schweiz reducerades andelen fåglar som flög på
transparenta skärmar med 80 procent sedan skärmarna försetts med denna typ av ränder.

8.5

med bl a vildsvin. I Nederländerna finns planer på att
ta bort en del av de minst trafikerade vägarna för att
kanalisera trafiken längs huvudlederna och därmed
återskapa större ofragmenterade områden.
När nya vägar tas i bruk bör man se över möjligheten att ta bort den gamla vägen eller minska
barriärverkan från denna.
Trafikreducering på järnväg är inte aktuellt.

8.6

Skapa nya livsutrymmen

8.6.1 Holkar

Reducera trafiken

Strömstare och forsärla häckar vid strömmande
vatten. Båda arterna bygger sina bon på små avsatser i anslutning till forsar. Ofta placeras bona i
små utrymmen mellan stenarna i gamla stenbroar.
Denna möjlighet har fåglarna däremot inte i nya
broar konstruerade av betong. Därför gynnas båda
arterna av att man sätter upp holkar under broarna.
På så vis erbjuds strömstaren ett tillräckligt stort
utrymme för sin bokonstruktion och forsärlan en
plundringssäker boplats.
Det bör inte finnas några klättervänliga
balkar nära holken, för att fåglarna ska få vara
ifred från utter och mink. Holken bör placeras
långt in under bron och högt upp. Den bör ha en
mörk färg, t ex brun, så att den smälter in i omgivningen. Holkarna behöver inte rensas årligen
som vanliga småfågelholkar, eftersom fåglarna
utnyttjar samma bo varje år.

8:21 Exempel på strömstareholk under bro i Skåne.

8

Foto: Mats Lindqvist

Foto: Niklas Jeppsson

Många djur gör säsongsbundna vandringar. För
att förhindra att ett stort antal djur dör i trafiken
under dessa perioder kan det vara aktuellt att tillfälligt stänga av vägen för trafik, sänka hastighetsgränserna eller införa fysiska hinder för trafiken. I
Norge har vägar stängts av i områden med groddjursvandringar eller renvandringar.
På samma sätt kan det vara aktuellt att stänga
av vägar under perioder när djuren är speciellt sårbara. Om arterna är nattaktiva kan det vara aktuellt
att stänga av vägen på natten.
Avstängning eller hastighetssänkning förekommer frekvent i bl a Tyskland – särskilt i områden där
man vill ta hänsyn till groddjurens årliga vandringar.
För det mesta handlar det om allmänna, mindre lokalvägar. En diskussion pågår också om avstängning av
vägar med anledning av de höga viltolyckssiffrorna

8:22 Längs E6 i Halland finns ett antal holkar för tornfalkar uppsatta på vägskyltar
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8.6.2 Skärningar
Backsvalan har minskat betydligt sedan mitten av
1960-talet. Arten är starkt beroende av grustäkter
eller branta väggar av finkornigt material, där de
gräver ut en gång som är en halv till en meter lång
och inreder boet längst in. Genom att lämna lodräta
skärningar i grusåsar vid väg- eller järnvägsbyggen
skapar man utmärkta boplatser för backsvalan.

8.6.3 Bränning av vegetation
Ortolansparv är en ovanlig fågelart i både Norge
och Sverige. I Norge finns den numera endast
kvar i ett begränsat område i fylkena Hedmark och
Akershus på Østlandet. Järnvägen Solørbanan går
genom området. Ortolansparven fanns förr i stort
antal längs de norska banvallarna i jordbruksområden, troligen för att gräset på banvallarna då
brändes. För att rädda ortolansparven utför norska
Jernbaneverket i samarbete med Norsk landbrukshøyskole försök med att åter bränna gräset på banvallarna på Solørbanan. Jernbaneverket bränner
också i samarbete med Norsk ornitologisk førening

Q Häckningsplatser för backsvala
Häckningsplatser för backsvala har anlagts på flera
ställen i Norrbotten. I Valvträsk lät Vägverket en
lodrät skärning i en moränrygg (Niemiselmorän
bestående av pinnmo), som hade blottlagts efter
geologiska studier, ligga öppen. Massorna framför
åsen transporterades bort istället för att användas
till återställning. I Gunnarsbyn restaurerades en
täkt i en Niemiselmorän genom att en hög vägg
grävdes ut. Väggen var 12 meter hög och 50 meter
lång och de översta 4-5 metrarna lämnades lodräta. Innan åtgärden genomfördes fanns år 2002
ca 50 bon i täkten och året efter drygt 200 stycken.
En siffra som stod sig även 2005.
Källa: Pressmeddelande från Vägverket 2004-09-14
och Per Möller, Lunds universitet.

i Buskerud och Øvre Eiker kommune en sträcka
på Sørlandsbanen där ortolansparven funnits tills
nyligen. Försöken har hittills slagit väl ut och häckningsförsök har gjorts.

Foto: Anders Lundström

8

8:23 Skärning som lämnats som häckningsplats för backsvalor.
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8.6.4 Övervintringsplatser
Det förekommer att stentrummor används som övervintringsställe för kräldjur. När trummorna behöver
restaureras med olika injekteringsmetoder förstörs
de håligheter som kräldjuren använder. Problemet
kan lösas genom att man skapar nya övervintringsställen som kompensation. Se faktaruta.

Q Banverket byggde ormbo
När Banverket skulle rusta upp stambanan på
sträckan Hällsnäs–Bastuträsk upptäcktes en massa
huggormar i sprickorna på en gammal järnvägstrumma.
Eftersom ormarna intar sin vintervila på samma
plats år efter år fanns det risk för att de fridlysta
djuren skulle dö om trumman bara byttes ut.
Lösningen blev att bygga ett nytt krypin, alldeles
intill det gamla. Boet byggdes av stenar, isolering
och jord. Dessutom kontaktades en ormexpert
för att säkerställa att det levde upp till gästernas
speciella krav. Viktigast av allt är att det inte blir
minusgrader i vintervistet.
Med facit i hand vet vi att gästerna trivs i sitt nya
hem. Det blev nämligen ganska snart ormungar.

Skiss: Staffan Andersson, Naturfakta

Källa: Norra Västerbottens tidning på nätet
www.norran.se, januari 2005.

Foto: Benny Wingerlii

8

8:24 Banverket kompenserade ormarna med en ny övervintringsplats, på sträckan Hällsnäs–Bastuträsk.
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8.7

Kompensation

I en väl fungerande planeringsprocess bör varje fråga
tas upp vid rätt tillfälle, i det planeringsskede där den
hör hemma. I normalfallet innebär det att negativa
konsekvenser mildras genom anpassningar och särskilda åtgärder i planerad väg eller järnväg. Sådana
anpassningar och åtgärder är inte att betrakta som
kompensation för förlust av viktiga naturvärden.
Kompensation kan bara komma ifråga när exploatering sker i skyddade områden och när stora
negativa konsekvenser är oundvikliga och inga
alternativa väg- eller järnvägslösningar finns som
tillvaratar ett allmänintresse. Kompensation är
alltså en sista utväg. Blir kompensation aktuellt ska
den uppväga projektets negativa konsekvenser för
områdets värden.
Kompensation kan omfatta en lång rad olika
alternativa åtgärder, som att skydda områden, nyplantera eller skapa ”ny” natur på annat sätt, införa

skötselåtgärder och utfodra djur. Åtgärderna beror
på behovet och möjligheterna. Förutsättningarna
för kompensationsåtgärder skiljer sig något mellan
väg- och järnvägsverksamhet. Det finns bl a skillnader mellan lagen om byggande av järnväg och väglagen när det gäller möjligheter att ta mark i anspråk
utöver det som krävs för vägen eller järnvägen.
Kompensationsåtgärder kan aldrig generaliseras från fall till fall. En förutsättningslös bedömning
måste göras i varje enskilt projekt. Det är viktigt
att först bedöma om det överhuvudtaget är möjligt att ersätta det förlorade värdet. Många skador
i naturen är oåterkalleliga eller tar oerhört lång tid
att återskapa, vilket i sin tur innebär oöverskådliga
osäkerheter. En gammelskog låter sig inte återskapas i brådrasket. Det kan t ex ta 300–400 år för
en tallskog att bildas. Det är omöjligt att bedöma
vad den långa tiden innebär för återväxtmöjligheterna, med tanke på klimatförändringar m m.

Q Kompensationsåtgärder för
Botniabanan

8

Den nordligaste delen av Botniabanan kommer att
gå genom Natura 2000-områden vid Umeälvens
delta och slätter. Under byggtiden tas 13 ha i
anspråk för järnväg och etableringsområden.
Regeringen har i juni 2003 efter yttrande från EUkommissionen beslutat om tillåtlighet för denna
del av banan. Beslutet var förenat med villkor avseende Natura 2000-områdena. För påverkan på
Natura 2000-områden gäller EU:s art- och habitatdirektiv och liknande svensk lagstiftning. Om ett
projekt som påverkar ett Natura 2000-område måste
genomföras av tvingande orsaker av ett väsentligt
samhällsintresse, krävs enligt art- och habitatdirektivet att alla nödvändiga kompensationsåtgärder vidtas för att säkerställa att nätverket
Natura 2000 totalt sett förblir sammanhängande.
De kompensationsåtgärder som kommer att
genomföras härrör från påverkan på olika habitat och livsmiljöer. Kompensationen består av ett
brett paket av skiftande åtgärder: naturskydd av
opåverkade skogar, naturvårdsskötsel av lövskogar, restaurering av strandängar, återskapande
av våtmark samt anläggande av födosöksplatser
för våtmarksfåglar. Sammantaget omfattar kompensationsåtgärderna ca 350 ha mark. Merparten
kommer att vara skyddat i naturreservat. Fyra nya
naturreservat bildas inom kompensationsprojektet.
Alla kompensationsområden kommer att ingå i
nätverket Natura 2000.
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 Läs mer ...
Botniabanan. Kompensationsåtgärder vid
Natura 2000-områdena Umeälvens delta och
slätter. Banverket, broschyr.
Botniabanan. Regeringsvillkor avseende
Umeälvens delta. Plan för kompensationsåtgärder, förvaltning och finansiering.
Banverket, Botnia 2004:3.
Information om projektet kan också hittas på
www.botniabanan.se
Fågelavvisare
www.hammarprodukter.se
Kompensation för förlust av naturvärden
Regeringskansliet, Miljödepartementet,
Ds 1997:52.
Kompensation vid förlust av miljövärden.
Samsyn mellan länsstyrelsen i Skåne län och
Vägverket Region Skåne.
Vägverket, publikation nr 2004:181.
Utformning av viltpassager. Forskningsstudier
av vilt och viltpassager utefter väg E6 i
mellersta Bohuslän. Olsson, M., Widén, P.
Karlstads universitet, 2004.

9 Uppföljning
Eftersom det inte går att testa utformningen av
faunapassager i laboratoriemiljö, som fallet är med
många andra tekniska konstruktioner, kan faunapassagerna bara förbättras genom att man bygger
och lär av erfarenheterna. Det betyder att det inte
är ett misslyckande även om en faunapassage inte
fungerar som det var tänkt från början. Uppföljning
är däremot extra viktigt vid sådana tillfällen. Den
kan ge svar på hur den aktuella passagen kan modifieras och ge ovärderliga kunskaper inför planering
av kommande konstruktioner.
Det är många faktorer som styr användningen
av en faunapassage. En utformning som visat sig
fungera på en plats, behöver inte nödvändigtvis
fungera omedelbart på en annan. Ibland kan förhållandevis enkla modifieringar räcka för att passagen
ska användas, kanske plantering av vegetation eller
anläggande av trösklar eller viloplatser i ett vattendrag. Ibland kanske det bara tar tid innan vegetationen har vuxit upp kring passagen och djuren
har vant sig vid den. Och eftersom naturen ständigt
förändras och vägen eller järnvägen har lång livstid
kanske en oanvänd passage kommer att ingå i ett
viktigt vandringsstråk om 30-40 år.
Detta avsnitt behandlar generella principer vid
uppföljning av faunapassager och visar på ett urval
av relativt enkla metoder som kan användas.

9.1

Allmänna principer

9.1.1 Behov av uppföljning
Uppföljning av faunapassager kan antingen ingå
i den sedvanliga miljöuppföljningen av projektet,
vilket är en del av projektets kvalitetssäkring, eller
genomföras som ett separat forsknings- och utvecklingsprojekt. Omfattningen av uppföljningen måste
värderas mot nyttan.
Om uppföljningen sker inom projektet brukar
syftet med uppföljningen i första hand vara att ge
svar på om de skadebegränsande åtgärderna uppfyller projektmålen.

•
•
•

Det betyder ofta att man ska:
bedöma om placeringen av åtgärden är
optimal
bedöma om åtgärderna innebär en långsiktigt
hållbar lösning för berörda arter och biotoper
utreda om ytterligare åtgärder eller anpassningar av passagerna bör genomföras.

Ibland kan det ge bättre resultat och vara mer kostnadseffektivt om uppföljningarna samordnas, t ex
i ett forsknings- och utvecklingsprojekt för flera
olika projekt. Det ger större resurser och ett större
referensmaterial. Det kan då vara möjligt att studera
ett större antal passager av samma typ eller studera
barriärens påverkan på djuren över ett större område. Data mellan olika uppföljningar bör vara
jämförbara. Diskutera uppföljningens upplägg med
Vägverkets och Banverkets sakkunniga.
Det är viktigt att resultatet från uppföljningarna sprids för att mer effektiva och billigare åtgärder ska kunna utvecklas för andra projekt. På så sätt
kan man:
•
•
•

9

undvika att fel görs flera gånger
ta fram ny kunskap till planering av skadebegränsande åtgärder
utreda vilka åtgärder som har störst nytta i
förhållande till kostnaden.

9.1.2 Mål och genomförande
Det är viktigt med klara mål och krav för undersökningarna. Om uppföljningen sker inom ett projekt
kanske projektmålen kan användas.
För planering, genomförande och utvärdering
av undersökningarna är det nödvändigt med kunskaper om ekologin i det berörda området och om
arternas livscykel och beteende. Det är därför nödvändigt att ekologer, viltbiologer eller botaniker är
med vid planeringen av undersökningarna. Man bör
klargöra om det räcker med att man registrerar att
djuren använder passagen eller om man vill ha mer
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specifika uppgifter som t ex antal, frekvens, dygnsoch säsongsvariationer eller art-, köns- och åldersfördelning.
Förundersökningarna måste ofta påbörjas i god
tid, kanske ett eller flera år innan byggnadsarbetena
påbörjas, för att resultatet ska kunna utvärderas.
Undersökningarna delas här in i rutinmässig
och ekologisk uppföljning.

9

Rutinmässig uppföljning
Målet med rutinmässig uppföljning är att ha tillsyn över skadebegränsande åtgärder och ta reda
på hur effektiva de är, t ex antal djur som använder
en faunapassage eller antal djur som blir påkörda
per kilometer väg eller järnväg. Tillsynen visar hur
åtgärderna fungerar och om det finns behov av underhåll och justeringar. Om det förekommer fel kan
man vidta korrigerande åtgärder för att komma tillrätta med problemen.
Uppföljningen kan riktas mot en enskild åtgärd, men ofta är det nödvändigt att undersöka
vilken verkan vägen eller järnvägen har i ett större
område. Det är därför en fördel att undersöka skadebegränsande åtgärder på en längre sträcka.
Denna form av uppföljning kan inarbetas i
rutinerna för drift och underhåll av vägen eller järnvägen och har i några länder utvecklats till en rutin
för alla nya infrastrukturåtgärder. Det är viktigt
att uppföljningen planeras, leds och utvärderas av
en sakkunnig biolog, eftersom det krävs god kännedom om djurens livscykler och rörelsemönster.
Själva uppföljningen behöver inte utföras av specialister, men man bör säkerställa att de personer som
genomför uppföljningarna har viss sakkunskap i t ex
spår- eller artbestämning, beroende på vilken metod
som används. Metoderna kan på så sätt genomföras
med förhållandevis låga kostnader.
Som exempel på aktiviteter som kan användas
i denna form av uppföljning kan nämnas:
•

•
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Kartläggning av användningen av faunapassagen: vilka arter som använder den och hur
ofta den används. Om passagen inte används
försöker man hitta orsakerna till detta och utforma åtgärder som kan rätta till problemen.
Registrering av antal dödade djur på vägar eller järnvägar med angivande av olycksplatser.

•

•

Enkla observationer för att tydliggöra andra
problem, exempelvis stängsel som inte är korrekt monterade.
Undersökning av nya biotoper som anlagts
som kompenserande åtgärder för att ta reda på
om de används.

Ekologisk uppföljning
Vid ekologisk uppföljning undersöker man de
ekologiska konsekvenserna av åtgärderna. Genom
uppföljningen försöker man att klarlägga ändringar,
artens utbredning, beståndsdynamik och användning av biotoperna. Undersökningar av olika arters
användning av olika områden vid vägen eller järnvägen och jämförelser med normala förhållanden
eller förundersökningar kan ge en indikation på hur
vägen eller järnvägen påverkar djurlivet och om
skadebegränsande åtgärder har haft någon effekt.
Denna typ av uppföljning kräver ett långt
tidsperspektiv och en stor skala där man tar hänsyn till alla åtgärder och synergieffekterna vid en
ny väg eller järnväg. Av den anledningen är denna
form av uppföljning bara aktuell i speciella fall,
t ex när en väg eller järnväg anlagts i sårbara biotoper med hotade arter. Exempel på förhållanden
som kan ingå i en ekologisk uppföljning är:
•
•

•

•
•

Ändringar i populationens storlek.
Undersökningar av beståndssammansättningen hos arter för att ta reda på om dödlighet förorsakad av påkörning påverkar dynamiken i bestånden.
Bedömning av väg- eller järnvägsnätets exakta barriärverkan. Detta kan inte göras bara
genom undersökning av andelen djur som försöker att ta sig över vägen eller järnvägen och
blir överkörda, utan man måste också undersöka andelen som försöker att ta sig över men
som ändrar sig på grund av störningar (buller,
ljus osv).
Ändringar i beteende hos olika arter på grund
av störningar från infrastruktur.
Konsekvenserna av nya biotoper i anslutning
till vägen eller järnvägen som t ex vägkanter,
banvallar, skärningar och sluttningar. Eventuella nyetableringar av arter och de konsekvenser som detta medför undersöks.

Uppföljning

•

•

Förändringar i landskapet som uppstår på
grund av ny infrastruktur, bl a omfattningen av biotopfragmenteringen, avstånden mellan motsvarande biotoper m m.
Förändringar i biotoper till följd av förorening
från vägen.

Sådana undersökningar ger mycket värdefull information som kan användas vid anläggning av
nya vägar och järnvägar. Vidare kan de ge en
bättre förståelse för problemen. Sådana projekt är
tidskrävande, inte standardiserade och bör betraktas som forskning. Arbetet bör därför företas av
fackmän (biologer). Därför finns det i detta kapitel
ingen beskrivning av denna form av uppföljning.
Fokus ligger istället på de enklare uppföljningsåtgärderna som kan användas som ett led i rutinmässigt underhåll av vägar och järnvägar. Flera av
de beskrivna åtgärderna kan emellertid också vara
aktuella som delar av större uppföljningsprojekt.

9.2

Uppföljningsmetoder

En lång rad metoder kan användas vid uppföljning.
Här beskrivs de mest använda metoderna. Flera av åtgärderna kan också användas för att lokalisera platser
på befintliga vägar och järnvägar där det finns behov
av att anlägga faunapassager. Metoderna är beskrivna
för vägar, men kan även användas för järnvägar.

9.2.1 Registrera döda djur
Syfte
Syftet med registrering av döda djur är att lokalisera
väg- och järnvägsträckningar där många djur blir
påkörda. Detta är ställen där det kan finnas behov
av viltpassager.
Beskrivning
Undersökningarna består i att man registrerar hur
många döda djur av olika arter som förekommer på
vägen per längdenhet.

Foto: V. Hlavác

9

9:1 Registrering av döda djur på och längs vägen är en bra metod för att hitta platser där det finns behov av
skadebegränsande åtgärder.
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Metod
Kör sakta, cykla eller gå den väg- eller järnvägsträcka som ska undersökas. Är man intresserad av
att undersöka antalet små djur som blivit påkörda,
bör man gå den aktuella vägen. Hur frekvent detta
ska ske beror på vilka arter som ska undersökas,
men generellt sett och vid uppföljningsmetoder
som omfattar olika arter, bör undersökningarna utföras minst tio efterföljande dagar under en period
när det förekommer mest förflyttning bland djuren (spridningsperioder, vandringsperioder, jaktsäsong osv).
Varje gång som ett dött djur observeras, identifieras djurets art och nedan nämnda variabler registreras.

9

Variabler som bör registreras
Datum och tidpunkt för undersökningen bör registreras. För varje dött djur som hittas, bör man identifiera art, längdmätning där djuret hittades, dess
exakta placering på vägbanan, nedbrytningsgrad
och eventuellt andra observationer (kön, ålder osv).
Registrering av andra variabler som bl a vägsträckning, landskapskarakteristik eller förekomsten av
stängsel och deras tillstånd kan bidra till att man
kan analysera vilka faktorer som medverkat till att
öka risken för påkörning på vägen. Ibland kan det

Q Registrering av groddjur
För att registrera överkörda groddjur på en trafikerad väg krävs goda kunskaper om djurens beteende och ekologi. Den största delen av populationen av en viss art vandrar under den första natten
med regn efter det att temperaturen nått över
en viss nivå. Under denna speciella natt (det sker
nästan alltid på natten) kan merparten av populationen ha passerat vägen. Om det inte regnar eller
om det är frost på natten, kan massvandringen
skjutas upp flera veckor. Olika arter vandrar vid olika vädersituationer och tid på våren. Kartläggning
av överkörda djur ska helst ske före soluppgången
eftersom de flesta djur plockas bort av fåglar i gryningen. Fåglarna plockar selektivt ut vissa arter före
andra. Att artbestämma överkörda djur eller unga
djur är heller inte så enkelt. Det är därför viktigt
att uppföljningen leds av sakkunnig.
Källa: Andrén, Claes.
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vara svårt att artbestämma djur om de har blivit överkörda flera gånger. En möjlighet är då att skicka in
resterna av djuret till en specialist för artbestämning.
Observationer och möjliga variationer
Uppföljning kan också koncentreras på att finna
olyckspunkter där bara en art blir överkörd. Denna
metod kan användas i syfte att hitta speciella olyckspunkter där dödligheten för vissa arter är extra stor.
I sådana fall är det nödvändigt att genomföra
omfattande uppföljning på en lång sträcka av vägen.
Det rekommenderas att drift- och underhållsansvariga får i uppgift att samla data om platser där djur blir
påkörda eller där man har observerat passager. Alla
upplysningar bör samlas och kopplas geografiskt i
en databas. När man har fått en stor mängd data kan
speciella olyckspunkter eller -sträckor identifieras.
Då kan man undersöka dessa platser och ta reda på
vilka åtgärder som är nödvändiga att genomföra.
I Sverige finns bra statistik över viltolyckor
med hjortdjur, rovvilt och vildsvin. Fakta lagras i
en databas hos Polisen för viltolyckor på väg och
hos Banverket för viltolyckor på järnväg. Vid en
viltolycka anmäler Polisens länskommunikationscentral olyckan till en kontaktgrupp som registrerar
art, kön, ålder, datum, tidpunkt, plats m m och även
eftersöker djuret om det sprungit iväg. Om statistiken för flera år samlas kan man få en bra indikation
på var djurens vandringsstråk finns.

Q Påkörda djur i vägbanan
En dansk undersökning visade att bara ett litet antal påkörda salamandrar och grodor observerades
från bil med hastighet 30 km/tim. Antalet ökade
vid observation till fots en gång per dygn, men
bara omkring hälften av de trafikdödade groddjuren observerades. Slutsatsen var att det vid undersökningar av små djur är nödvändigt att undersökningar genomförs flera gånger per dygn.
Källa: Hels, T. & Buchwald, E. (1999).
The effect of road kills on amphibian populations.
Del av Ph.D. Thesis, Danmarks Miljøundersøkelser.
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9.2.2 Registrera spår
Syfte
Det är viktigt att ta reda på i hur hög grad djur
som lever runt en väg passerar över den. Detta kan
användas till att bestämma andelen som passerar
över vägen med hjälp av faunapassager, trummor
och andra tvärgående byggnadsverk eller som går
direkt över vägbanan.
Beskrivning
Metoden innebär att man räknar alla djurspår i
faunapassager och i närheten av vägen. Med hjälp
av detta bestäms passageandelen och hur djuren
passerar vägen.
Metod
Spårregistreringar kan utföras på flera sätt.
1. Spårregistrering i snö
Spåren registreras genom att man går längs vägen på
ett avstånd av ca 20 meter och registrerar spår. Man
kan då ta reda på hur många djur som har passerat
vägen och hur många som bara har vandrat längs
med den.
Metoden har många felkällor. Djurens aktivitet

varierar över året. Många arter har låg aktivitetsnivå på vintern, vilket kan leda till en underskattning av betydelsen av den undersökta sträckningen.
Aktiviteten vid vägar varierar också mellan individer av samma art. Ett aktivt djur som passerar vägen
ofta ger då många spår, och man kan få intrycket
att många djur passerar vägen utan problem, även
om det bara är få djur som gör det. Dessutom kan
väderförhållanden (stort snöfall, skare, lite snö m m)
göra det svårt att genomföra bra spårregistreringar
under hela den tidsperiod som är önskvärd.
2. Spårregistrering på naturliga ytor
Denna metod innebär att man tar reda på det antal
djur som använder en faunapassage genom att registrera fotspår på lämpliga ytor (t ex sand eller blöt lera)
som är placerade i den passage som ska undersökas.
Man täcker den mellersta delen av faunapassagen från sida till sida med ett tunt lager sand eller
ett annat lämpligt material. Denna remsa bör vara så
bred att djuren inte hoppar över den.
Bädden undersöks efter spår på fasta tidpunkter dagligen. Efter registreringen slätas spåren ut
med en kratta (rive) och nytt material läggs ut om
det är nödvändigt.

Foto: V. Hlavá

9

9:2 Spårregistreringar i snö.
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Foto: Ove Eriksson
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9:3 Registrering av spår. En disktrasa som dränkts i bläck har fästs på en plywoodskiva och kantats in med tvättlina.
Pappersark fästs på båda sidor om trasan.

9

3. Spårregistrering med färgämne
Denna metod innebär att undersöka användningen
av trummor genom att registrera fotavtryck som
efterlämnas på ett pappersark efter det att djur har
passerat genom paraffin blandat med pulvriserat
kol.
Mitt i en faunapassage stryks en blandning av
flytande paraffin och pulvriserat kol ut. På båda sidor
av detta område fästs pappersark.
Rekommenderad längd på området med färgämne är 50 cm och längden på pappersarken är 100
cm. Området med färgämne och pappersarken bör
täcka passagen i hela dess bredd.
Färgade fotavtryck registreras på arken när
djuren har passerat genom området. Arken kan bytas ut med jämna mellanrum (t ex varje vecka) och
spåren kan därefter bestämmas.
4. Självlysande färgämne
Självlysande färgämne kan placeras i en liten behållare vid ingången till eller runt en faunapassage.
Djuren som använder passagen efterlämnar självlysande fotspår som går att se på natten med hjälp
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av speciella lampor. Denna metod kan användas
speciellt när man följer upp förflyttningar bland
små däggdjur. Den har fördelen att vara billig och
enkel. Metoden är emellertid lite beprövad och har
aldrig använts till större däggdjur. Det finns dålig
kunskap om hur effektiv den är.
Variabler som bör registreras
Följande variabler bör alltid registreras:
•
•
•
•
•
•
•

datum och tidpunkt för när undersökningen
börjar och slutar
väderförhållanden
plats för passage
identifierade arter
spårens riktning
speciella förhållanden vid passageplatserna
speciella förhållanden i området

Observationer och möjliga variationer
Med hjälp av fotavtryckets längd kan man få upplysningar om skillnader i beteende för olika åldersgrupper.
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Syfte
Användning av faunapassager och andra tvärgående
byggnadsverk visas genom fotografering eller filmning samtidigt som man kartlägger beteendet för
passerande djur.
Beskrivning
Denna metod innebär filmning eller fotografering av
djur som använder en faunapassage. Ett fotosystem
som sätts i gång av en infraröd ljusstråle, värme eller
en annan anordning (t ex genom att djuret trycker
på en utlösningsmekanism). För att kunna filma på
natten används infrarött ljus. Fotoutrustningen sätts
upp vid ingången till faunapassagen. Den bör ha
långtidsverkande batterier eller kopplas till strömnätet så att den kan sitta uppe i långa perioder utan
underhåll. För att undvika störningar bör det vara
liten mänsklig aktivitet omkring passagen under
den tid som undersökningen pågår.
Teknologin på detta område har kommit långt,
vilket innebär att det finns billiga och bra kameror
på marknaden.

Metod
Kamerorna bör placeras så att de inte stör användningen av passagen, gärna skymda av plantor eller
träd. Sensorn bör sitta på rätt höjd så att alla djur
som passerar registreras. Man bör vara uppmärksam på att träd och växter vajar i vinden och att de
kan täcka kameralinsen.

Foto: Minuartia

9.2.3 Fotografera och videofilma

9.5 Användning av faunapassage. Foton gör det lättare att
identifiera vilka arter som använder passagen, här genett.
Spanien.

Foto: Mats Lindkvist / infälld bild: Mattias Olsson

9

9:4 Fotoapparat vid Grytingen. När djur använder passagen bryter de en infraröd stråle som aktiverar en digitalkamera.
Detta gör det lätt att undersöka användning av passagen.
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Variabler som bör registreras
Följande variabler bör alltid registreras:
• datum och tidpunkt för när kameran sattes upp
och togs ned
• väderförhållanden
• plats för passage
• identifierade arter.
Uppgifterna samlar man in genom att titta på
videon eller fotografierna.
Observationer och möjliga variationer
En av de största fördelarna med att använda videokameror är att djurens beteende kan analyseras.
Problem i samband med kameror är att underhållsbehovet är stort och att det är stor risk för stöld och
skadegörelse.

9.2.4 Andra metoder

Telemetriska data
En variant på data från fångst-återfångst och som
kan ge fler upplysningar är att märka djuren med
radiosändare. Sändarna kan placeras på halsband,
fästas i pälsen, under huden eller i djurens bukhinna.
Mottagaren ger upplysningar om djurens rörelser,
deras livsmiljöer och exakt var de passerar vägar.
Denna metod rekommenderas bara i fall där
det rör sig om hotade arter eller arter med speciella
behov. Telemetri kräver stora investeringar i form
av tid och pengar för att fånga djuren, märka dem
och följa deras förflyttningar.

Hårregistrering
I små trummor kan anordningar (plankor eller motsvarande) monteras på var sida av trumman. Dessa
anordningar förses sedan med lim. Plankorna fångar
upp hår från djuren som använder passagen. Experter
kan artbestämma djuren med hjälp av håren.
Användning av denna metod är begränsad till
små trummor och den ger bara upplysningar om
däggdjur. Den kan dock vara användbar när man
vill undersöka användningen av grävling- och uttertrummor.
Data från fångst-återfångst
Denna metod har använts på djur som förekommer
med stor täthet och är lätta att fånga, t ex små däggdjur och fjärilar.
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Foto: B. Iuell

9

Infraröda detektorer
Infraröda detektorer kan användas för att ta reda på
antalet djur som använder en passage. När djuren
förflyttar sig kan räknaren aktiveras och göra det
möjligt att registrera det totala antalet djur som har
använt passagen under kontrollperioden.
Sådana detektorer monteras i en trumma på
ett sådant sätt att de också kan registrera små djur.
Nackdelen med denna metod är att det inte är möjligt att bestämma vilka arter som räknas. Därmed är
de upplysningar man får mycket begränsade.

Fällor placeras ut på båda sidor om vägen.
Enkla fällor som nedgrävda glas kan användas.
Djuren som fångas märks och släpps ut igen. När
de senare fångas igen kan man bestämma i vilken
mån deras förflyttningar är begränsade till den ena
sidan vägen eller om deras livsmiljöer omfattar
båda sidor av vägen.
Man behöver långa fångstperioder för att
kunna få bra data, vilket gör metoden mer kostsam.
Metoden gör det inte heller möjligt att identifiera
korsningspunkter på vägen.

9:6 Telemetriska data ger värdefulla upplysningar om
djurens beteende i förhållande till vägar, men metoden är
mycket kostnadskrävande.
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Exempel

I Norden har några undersökningar gjorts om användningen av faunapassager. Kunskaperna är
emellertid begränsade. I detta avsnitt presenteras
resultatet från några av dessa undersökningar.

9.3.1 Yttre Ringvägen i Malmö
Yttre Ringvägen invigdes i juli 2001. Den bildar
en ring kring sydöstra Malmö och ansluter till
Öresundsbron. På den 19 km långa sträckan har
sju faunapassager anlagts. En av dessa är en viltbro kombinerad med en grusväg som förbinder två
byar. Vegetationen på bron består av buskridåer och
pilträd och ska efterlikna det skånska landskapet.
Passagernas användningsfrekvens studerades under juli 2003. Användningsfrekvensen studerades
med hjälp av spårstudier i sandbäddar och fällor
för smågnagare och insekter. Passagerna användes
framförallt av kanin, hare, katt, räv och fasan.
Uppföljningen visade att antalet döda harar
minskade på de sträckor där faunapassager fanns
(framförallt passage nr 6 i figuren). Den smala
tunneln användes endast i liten utsträckning. Pas1
2
3
4
5
6
7

sagerna vid vattendragen användes främst av hare
och kanin. Passage nr 2 i figuren användes mest
frekvent och nyttjades även av räv och fasan. Ekodukten användes av hare, kanin och katter, men inte
så frekvent.
Studier pågår även av hur populationerna kring
vägen har påverkats. Hittills har populationerna inte

Foto: Henrik Undeland

9.3

9:8 Övergång på Yttre Ringvägen i Malmö, som byggdes
för att binda ihop staden med en kyrka. Till vänster en
jordvall med vegetation som skyddar mot ljud och ljus från
vägen under. Till höger en pilevall. Vegetationsremsorna
på sidorna används av kanin, vildsvin och grävling.

Vanlig vägport
Anpassad bro över vattendrag
Kort landskapsbro
Vanlig vägport
Smal tunnel
Anpassad bro över vattendrag
Viltbro, 38 m bred

7

9

6

Malmö

5

4

Kanin
Hare
Katt
Rödräv
Igelkott
Fasan

2

1
Spår
Gnagare
Insekter

0

Illustration: Görgen Göransson
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9:7 Användningsfrekvensen av passagerna vid Yttre Ringvägen.
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9:9 Viltbro över väg E6 vid Grytingen i Bohuslän.

9

påverkats så mycket som forskarna befarade. Det
kan bero på att den biologiska mångfalden redan
från början är något lägre i storstadsområdet, eller
på att det tar lång tid innan konsekvenserna uppträder. En studerad igelkottpopulation, där vägen ändrat hemområdena, har hittills inte minskat i antal.

9.3.2 Grytingen
Vägverket har byggt två olika viltpassager över
E6:an norr om Uddevalla i mellersta Bohuslän.
Viltbroarna stod färdiga 2000 och 2004 och är utformade för att användas av älg, rådjur och andra
större däggdjur. Passagerna är timglasformade och
har skärmar som minskar störningarna från den underliggande motorvägen. Den ena passagen är 13
meter på mitten och den andra är 17 meter. De ligger ungefär 4 km från varandra. Underlaget på broarna består av grus och anpassade planteringar finns
vid mynningarna för att leda djuren till passagerna.
Under 2002 fick Karlstads universitet uppdraget av
Vägverket att bedriva forskning om faunapassager.
Undersökningarna kommer att pågå fram till och
med 2007. I studien genomförs det ett flertal olika
delstudier för att ta reda på vad som påverkar hur
mycket olika arter använder olika typer av fauna-
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passager. Bland annat används kameraövervakning
på en faunapassage, undersökningar om älgars
rörelsemönster kring faunapassager och ett flertal
spårningsstudier. I och med att studierna fortfarande pågår redovisas enbart preliminära resultat från
den äldsta viltbron.
Användning av viltbron vid Grytingen
Antalet passager av älg och rådjur har ökat med
tiden och under 2004 passerade det i genomsnitt
2,2 älgar och 13,7 rådjur per månad. Andelen djur
som vänder på bron har legat konstant på ungefär 5
procent, vilket indikerar att trafiken på motorvägen
innebär en viss stressfaktor. Man ser också på sekvenserna från övervakningskameran att både djur
och älg har ett stressat beteende vid höga trafikintensiteter på motorvägen. Under perioder med
lägre trafikintensitet på motorvägen beter sig djuren lugnare och vid dessa tidpunkter sker också
de flesta passagerna. Det är viktigt att skärmarna
runt passagen är effektiva för att minimera stressfaktorerna för de passerande djuren.
Älgars rörelsemönster runt faunapassager
Märkning av totalt 24 älgar har gjorts med helikopter i de båda viltbroarnas närområde. Ett ca 20 000
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Foto: Andreas Seiler

ha stort område har valts ut som märkningsområde.
Tanken är att märkta älgar ska ha ett fritt val vad
gäller användandet av viltpassagerna i området
baserat på vad man vet om storleken på älgars hemområden. Studien är inte avslutad och resultaten
kommer att redovisas i en rapport till Vägverket.

9.3.3 Höga Kusten
Ett nytt vägavsnitt av E4 längs Norrlandskusten
byggdes 1993-1997. Det omfattar 32 km och korsar
Ångermanälven 180 m över vattenytan i en hängbro, Högakustenbron.
Vägen skär av kända älgvandringsstråk och
därför anpassades två vägportar för att kunna fungera som passager för älg. Uppföljningsstudier genomfördes 1998 till och med år 2000.
Målet var att få en uppfattning om storleken
på barriäreffekterna och användningen av de tänkta
faunapassagerna.
Studierna genomfördes genom att man studerade betesskador på ungskog och älgarnas rörelser med hjälp av individmärkta älgar, och utförde
spårning och spillningsinventeringar. Spårningen
gjordes vintertid i snö och sommartid i sandbäddar
i anslutning till passagerna.
Resultaten visar att vägen innebar en betydande barriär under den studerade tiden. Betesskadorna
väster om vägen ökade från 5 till 40 procent mellan
1998 och 2000. Passagerna användes inte alls eller
bara tillfälligtvis av vandrande älg. Däremot användes de av älgar hemmahörande i området. Slutsatsen är att de var fel lokaliserade i landskapet och
att passagernas anpassningar inte var tillräckligt bra
för att de skulle användas av vandrande älgar.

Foto: Andreas Seiler

9:11 Älgport vid Storsjön.

9:12 Älgport vid Furusjön.

Foto: Andreas Seiler

Foto: Håkan Boström

9

9:10 Bron vid O-ringen, potentiell älgpassage.

9:13 Denna bild vid Överdalsbron illustrerar hur älgar
har gått längs med vägen förbi öppningen av bron men inte
passerat genom. Övervakning med video kommer att ge
svar på varför.
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9.3.4 Østerholtheia (Norge)
Under planeringen av en ny E18 genom Østerholtheia i Aust-Agder nordost om Kristiansand
visade det sig att det fanns ett stort älgbestånd i området, med många älgstråk som väglinjen korsade.
Som en skadebegränsande åtgärd byggdes därför en
faunapassage.
På båda sidor om faunapassagen finns grönområden som faunapassagen förbinder med varandra.
Övergången är förhållandevis smal med en minsta
bredd på 17 meter mellan stängslen. Efter byggandet
etablerade sig vegetation snabbt på övergången.
Förutom faunapassagen finns det två portar under vägen som djur kan använda, även om de inte
anlades primärt för vilt. Dessutom har viltstängsel
satts upp över större delen av Østerholtheia.
För att undersöka användningen av övergången
genomfördes spårundersökningar. En remsa av sand
och småsten anlades över hela passagens bredd och
spår registrerades veckovis i två år. Samtidigt gjordes betesundersökningar på övergången som sedan
jämfördes med betesintensiteten i omkringliggande
område. Slutsatsen av undersökningen var att övergången användes regelbundet av både älg, rådjur
och hjort under hela året och att hjortviltet på båda

sidor av E18 utgör en och samma stam med bra
utbyte av individer. Bete på själva övergången var
begränsat, men en viss grad av betning ägde rum,
vilket visade att hjortviltet passerade övergången
förhållandevis lugnt.

9.3.5 Gardermoen (Norge)
När den nya huvudflygplatsen, med anslutande
järnväg och motorväg (rv 174), skulle byggas
gjordes noggranna undersökningar av älgbestånden runt Gardermoen. Rakt öster om flygplatsen
byggdes en faunapassage över både en fyrfältig
motorväg och Gardermobanen. Övergången är
trattformad med största bredd 74 meter och minsta
bredd 45 meter.
Undersökningar har visat att övergången har
använts mycket mindre än förväntat av vandrande
älg. Det kan troligen förklaras med att grönstrukturen är bruten på båda sidor av övergången, beroende på stor skogsföryngring i områdena norr om
passagen och en del industrietablering i området.
De få djur som uppehåller sig i området, det gäller
både älg, rådjur, hare och räv, använder emellertid
övergången flitigt.

Foto: L. Hjermstad

9

9:14 Faunapassagen på Østerholtheia, Norge.
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Gardermobanen norr om flygplatsen är inhägnad till 100 procent. Av hänsyn till älg etablerades
tre undergångar och fyra övergångar på sträckningen mellan flygplatsgränsen och Råholt. Dessutom
är järnvägen lagd i tunnel, vilket också ger goda
passagemöjligheter för djur. Vintern 1999 genomfördes spårregistreringar för att man skulle ta reda
på om passagerna användes. På tre av passagerna
placerades specialproducerat foder ut för att älg
skulle lära sig att använda över- och undergångarna. Över 90 procent av spåren som registrerades
var på passagerna där foder hade lagts ut. Senare
undersökningar har visat att utläggning av foder i
området inte har lett till en återetablering av vandringsstråk för älg på vandring österut. Älgen har
bara betat på foderbalarna för att sedan gå tillbaka
till områdena väster om Gardermobanen.

9.3.6 Riksväg 31, Öggestorp–Bogla
För att bedöma konsekvenser av genomförda åtgärder behöver även situationen före en åtgärd studeras.
Det ger möjlighet att jämföra med ett tidigare tillstånd. Sträckan Öggestorp–Bogla på riksväg 31 är
planerad men ännu inte byggd. Vägavsnittet omfattar 12 km ny väg genom ett varierat och djurrikt landskap. Vägen kommer att skära genom Vätterns förkastningsbrant och delar ett större skogsområde norr
om Tenhult i Småland. Vid planeringen har särskild
hänsyn tagits för att minska vägens barriäreffekt och
störningspåverkan på djur.
Bland annat kommer samtliga vägundergångar
att anpassas för djur. Både fåglar och däggdjur har
studerats under perioden 1998– 2000. De aspekter
som studerats är:
•
•
•
•
•

9

rörelser och täthet av större däggdjur inom
berört område
täthet av hjortdjur och hare i skogsområdet
norr om Tenhult
täthet av häckande fågel i skogsområdet
jaktstatistik
viltolyckor på befintliga vägar i området.
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Ordlista
Amfibier

Ekosystem

Paddor, grodor och salamandrar.

Alla djur, växter och deras omgivning inom ett
område.

Arbetsplan

Tredje delen i vägplaneringsprocessen, vägen
planeras inom en bestämd korridor.

Fauna

ATB väg

Faunadödlighet

En allmän teknisk beskrivning som innehåller
Vägverkets krav på byggande, underhåll och
bärighetsförbättring av vägobjekt.

Antalet djur som dör inom en bestämd grupp av
djur.

Djurriket. Omfattar alla djur.

Faunapassage

Transportkorridorers hinder för det genetiska
utbytet, dvs djur och växters svårigheter att röra
sig mellan områden på ömse sidor av en väg eller
järnväg, vilket kan leda till separation och isolation
av populationer.

En över- eller undergång vid en väg eller järnväg
som är anpassad till djur. Viltpassage, viltövergång
eller viltundergång är andra begrepp som ofta används. I denna handbok används begreppet faunapassage, för att understryka att alla djur, inte bara
vilt, kan använda passagerna.

Biotop

Faunaundergång

Livsmiljö för växter och djur. Kommer från
latinets bios (liv) och topos (ort).

Alla passager under en väg eller järnväg som kan
användas av djur.

Bygghandling

Faunaövergång

Fjärde och sista delen i väg- och järnvägsplaneringsprocessen då anläggningen utformas i detalj.

Planskilda passager över en väg eller järnväg som
kan användas av djur.

Drift

Flora

Åtgärder som syftar till att kontinuerligt hålla
vägnätet i användbart skick.

Växtriket. Omfattar alla växter.

Barriäreffekt

Fragmentering
Effekt

Miljöeffekt. Förändrad miljökvalitet i olika
avseenden, orsakad av t ex ett trafikprojekt.
Uttrycks neutralt.
Ekodukt

Stor anläggning för att leda naturen över vägen
eller järnvägen.

Uppdelning av livsmiljöer. Av latinets frangere
som betyder att bryta.
Fångstarm

Stängsel eller mur som förhindrar att djur kommer
ut på vägen eller järnvägen och leder djuren i
riktning mot en passage.
Förstudie

Ekologi

Studiet av samspelet mellan växter och djur och
deras omgivning.

Första skedet i väg- och järnvägsplaneringsprocessen då trafikproblemen och möjliga lösningar
studeras.
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Genetisk variation

Konsekvens

Skillnaden i arvsanlag mellan olika individer av
samma art.

Miljökonsekvens. Följden av vissa miljöeffekter för
något intresse. Uttrycks som en värderande bedömning.

Grodtunnel

Tunnelliknande öppningar för groddjur under en
väg eller järnväg.
Hemområde

Det område som en viss individ eller grupp individer rör sig inom under en given tidsperiod.
Hemområden som försvaras aktivt benämns revir.

Kontaktledning

Kontaktledningens uppgift är att överföra ström till
loket via lokets strömavtagare. I sidled rör sig kontaktledningen i en sick-sack-rörelse över strömavtagaren. Denna rörelse är till för att fördela slitaget
på strömavtagaren jämt.
Korridor (i naturen)

Hjortdjur

Ren, rådjur, älg, kronhjort, dovhjort.

Långsträckt område med natur som avviker från
omgivningen och som växter och djur kan röra sig
längs med, t ex en vägkant.

Hydrologi

Läran om hur vattnet rör sig.

Landskapsbro

Bro över naturen.
Infrastruktur

Vägar och järnvägar.

Ledstängsel

Se fångstarm.
Järnvägsplan

Tredje delen i järnvägsplaneringsprocessen då
järnvägen planeras inom en bestämd korridor.

Linjeföring

Järnvägsutredning

Mikroklimat

Andra delen i järnvägplaneringsprocessen då olika
möjliga korridorer och sträckningar beskrivs.

Litet område med temperatur, fuktighet och andra
förhållanden som avviker från omgivningen

Kabelbrunn

Naturområde

En betongtrumma som ansluter de långa betonglådor (kanalisationer) där de kablar ligger som
försörjer järnvägens signalsystem med ström.

Ett avgränsat område med helt eller delvis orörd
natur, i motsats till bostadsområde, industriområde,
jordbruksområde etc.

Kanalisationer

Population

Långa betonglådor där de kablar ligger som
försörjer järnvägens signalsystem med ström.

En grupp individer av en bestämd art inom ett visst
område. Kommer från det latinska ordet populus som
betyder folk.

Väg- eller järnvägsdragning.

Kompensationsåtgärd

Åtgärd som vidtas för att kompensera för den
miljöpåverkan av ett projekt som kvarstår efter att
möjliga skadebegränsande åtgärder har vidtagits.
Utförs ofta på annan plats än huvudprojektet.
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Revir

Område som försvaras av en eller flera individer
mot andra individer eller grupper. Revir hålls
vanligen för att försäkra sig om tillgång på föda
eller reproduktionsmöjligheter och kan hållas av
båda könen (varierar mellan arter). Observera skillnaden mellan revir och hemområde.

Ryggradsdjur

Tunnel

Djur med ryggrad och skelett, t ex däggdjur, grodor,
fisk.

Tunnelliknande öppning för djur under en väg eller
järnväg.

Ryggradslösa djur

Underhåll

Djur utan ryggrad, t ex insekter

Verksamhet som syftar till att upprätthålla och
återställa vägnätets tillstånd genom större långsiktiga åtgärder.

Rörbro

Betongkonstruktion under väg eller järnväg för
vattendrag, diameter > 2 m. Betecknas i denna
handbok även trumma, se nedan.

Uthopp

Upphöjning innanför viltstängslet för att djur ska
kunna ta sig över till rätt sida.

Skadebegränsande åtgärd

Åtgärd som vidtas för att begränsa eller lindra
skador som inte kunnat undvikas trots omsorgsfull
planering
Skada

VGU

”Vägars och gators utformning”, VGU är ett
hjälpmedel för utformning av vägar och gator
som ges ut gemensamt av Vägverket och Svenska
Kommunförbundet.

Negativ miljöpåverkan som inte är tillfällig
Vilt
Strandpassage

Torr strandremsa under bro.
Stängsel

Definieras i den svenska jaktlagen som ”vilda
däggdjur och fåglar”. Det betyder att ryggradslösa
djur, griddjur, kräldjur och fisk inte omfattas av
begreppet vilt.

Hinder för djur att nå en väg eller järnväg och som
också styr djuren till passagen. Används främst för
hjortdjur, utter och groddjur.

Viltbro

Störning

Viltolycka

Negativ miljöpåverkan som är tillfällig.

Vägtrafikolycka med vilt inblandat.

Topografi

Viltpassage

Beskrivning av landskapets höjdförhållanden.

Se faunaövergång.

Trafikdödlighet

Viltport

Antal djur som dödas i trafiken.

Väg- eller järnvägsport anpassad för djur.

Trumma

Viltsluss

Betongkonstruktion för vattendrag under en väg
eller järnväg, diameter < 2 m. I denna handbok
används beteckningen trumma för både trumma
och rörbro i avsnitt 7.3.5 och 7.3.6.

Öppning i stängsel för djur.

Tröskelvärde

En brytpunkt i en utvecklingslinje, t ex när antalet
individer i en population plötsligt börjar minska
drastiskt efter en lång period av långsamt.

Bro anpassad för djur över en väg eller järnväg.

Viltåker

Åker som anläggs för att locka till sig hjortdjur.
Växter som viltet föredrar odlas, t ex gräs eller
korn.
Vägkorridor

Område inom vilket vägen planeras.
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Vägutredning

Andra delen i vägplaneringsprocessen då olika
möjliga korridorer eller sträckningar beskrivs.
ÅDT

Årsdygnstrafik. Summan av fordonen i båda riktningar på en mätpunkt på vägnätet, angivet som ett
genomsnitt per dygn mätt över ett år.
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Handboken Vilda djur och infrastruktur redovisar hur vilda djur påverkas
av infrastruktur. Boken beskriver olika åtgärder som kan vidtas för att
undvika eller mildra de negativa konsekvenserna, och hur frågorna bör
hanteras i planering, drift och underhåll av vägar och järnvägar.
Den snabbt växande transportsektorn medför tillsammans med
andra typer av mänsklig påverkan allvarliga inskränkningar i djurens
möjligheter att överleva. Situationen är inte bättre i Sverige än i mer
tättbefolkade länder i Europa, bland annat eftersom djuren behöver
mer utrymme per individ för att överleva i vårt kärvare klimat. Antalet
rödlistade arter – djur vars existens är hotad – blir ständigt fler och fler.
Samtidigt som många ”vanliga” arter minskar, t ex har populationerna av
talgoxe, blåmes och talltita halverats under de senaste femtio åren. Men
möjligheterna att vända trenden är stora. För att skapa bra livsbetingelser
för både djur och människor måste alla sektorer bidra utifrån sina
förutsättningar. Med rätt åtgärder kan den negativa påverkan från
infrastrukturen avsevärt minskas till relativt låg kostnad.
Vilda djur och infrastruktur redovisar det aktuella kunskapsläget
och möjliga åtgärder som minskar de negativa effekterna. Innehållet
baseras på erfarenheter av åtgärder som genomförts i många
länder. Utvecklingspotentialen till ännu mera effektiva åtgärder är
fortfarande stor. För närvarande är dock den mest kostnadseffektiva
vidareutvecklingen av olika åtgärder att bygga och lära, d.v.s. att utgå
från bästa tillgängliga kunskap och utvärdera resultatet. Genom att lära
av tidigare erfarenheter kan rekommendationer och åtgärder ständigt
förbättras och effektiviseras. Ett kapitel i boken handlar därför om
uppföljning av olika åtgärder, samt lämpliga metoder för detta.
Vilda djur och infrastruktur har producerats av Vägverket
och Banverket. Publikationen kan beställas genom Butiken i
Vägverket, tel. 0243-75 500, e-post vagverket.butiken@vv.se eller via
beställningsfunktionen för trycksaker på www.banverket.se.

