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För många fågelarter är bristen på lämpliga 
boplatser en begränsning som gör att om-
råden som i övrigt skulle kunna fungera som 
häckningslokaler inte nyttjas. Både back-
svalor och kungsfiskare är minskande eller 
ovanliga arter som vanligtvis gräver sina bon 
i tvära strandbrinkar eller andra sandiga eller 
grusiga branter. 
Denna typ av miljöer är naturligt en bristvara i land-
skapet, och har även minskat på grund av regleringen av 
vattendrag. Vägar och järnvägar är inte generellt något 
som bidrar till dessa brister. Tvärtom skapar vägar som 
skär genom t.ex. en sandig moränås just denna typ av 
branter, men ofta jämnas dessa till och slätas ut. Genom 
att spara de sandbranter som uppstår i samband med 

byggandet av lågtrafikerade vägar eller järnvägar, eller 
 genom att forma och förstärka tvära brinkar längs  
mindre vattendrag, kan lämpliga boplatser för back-
svalor och kungsfiskare skapas.

1 Lagstiftning och nationella mål
Alla fåglar är fredade både enligt jaktlagstiftningen 
och enligt artskyddsförordningen. Eftersom en kungs-
fiskarbrink anläggs intill vatten kan förutom ansökan 
om tillstånd till vattenverksamhet, även dispens från 
strandskyddet (MB 7:18) krävas. 

Det nationella miljömålet ”Ett rikt växt och djurliv”, 
med delmålet att minska andelen hotade arter, moti- 
verar de åtgärder som föreslås i detta blad. Målet inne-
bär bl.a. att det ska finnas tillräckligt med livsmiljöer 
så att långsiktigt livskraftiga populationer av arter kan 
bibehållas. Detta kan uppnås genom att skapa eller  
restaurera viktiga strukturer eller naturtyper i områden 
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där sådana har skadats eller saknas, så att förut-
sättningarna för den biologiska mångfalden förbättras. 
Trafikverket har genom det transportpolitiska hänsyns-
målet fått ett tydligt uppdrag att bidra till de nationella 
miljömålen.

Trafikverkets riktlinjer för landskap (TDOK 2015:0323) 
anger att artrika infrastrukturmiljöer ska skapas, utveck-
las och skötas utifrån rådande ekologiska förutsättningar 
och anpassas till ett ekologiskt landskapssammanhang.

Båda fågelarterna som behandlas i detta temablad finns 
med i den nationella rödlistan, backsvalan i kategorin 
nära hotad (NT) och kungsfiskaren i kategorin sårbar 
(VU). För backsvalan beror detta på att arten är starkt 
minskande, men betraktas ännu inte som hotad. Kungs-
fiskaren däremot betraktas som hotad, framförallt för att 
populationen i Sverige är så liten.

2 Planering och projektering
Grundprincipen vid planering av ett väg- eller järnvägs-
projekt är att i första hand undvika negativ påverkan  
på miljön. I andra hand ska den negativa påverkan be- 
gränsas genom skyddsåtgärder och i sista hand kan 
kompensationsåtgärder vara aktuellt. Den här så kallade 
skadebegränsningshierarkin ska tillämpas under hela 
planläggningsprocessen.

2.1 Planläggning av väg eller järnväg
Undersök om lämplig lokal/bomaterial (finmo-grovmo- 
finsand) finns inom utredningsområdet. Undersök 
förekomsten av backsvala och/eller kungsfiskare i det 
aktuella området via observationsdatabasen Svalan, se  
www. artportalen.se, genom kontakt med naturvårds-
enheten på den aktuella länsstyrelsen eller genom  
kontakt med den lokala ornitologiska föreningen.

Om området redan nyttjas för häckning av kungs- 
fiskare ska ny väg eller järnväg anpassas så att befintliga 
häckningsbrinkar inte störs. Om området inte hyser 
häckande kungsfiskare men bedöms ha förutsättningar 
för att göra det, lokalisera potentiella vattendrag och 
platser för att restaurera eller anlägga en kungsfiskar-
brink genom att undersöka om de uppfyller lokalkraven. 
Platser vid högtrafikerade vägar och järnvägar är olämp-
liga på grund av risken att fåglarna blir påkörda. Gör 
platsbesök för att undersöka lämpligheten närmare. 

Planerna för att anlägga en backsvalebrant eller kungs-
fiskarbrink ska redovisas och motiveras i MKB/miljö-
beskrivning och plan eftersom båda typerna av konstruk- 
tioner kan kräva tillstånd eller dispenser.

För både backsvalor och kungsfiskare bör placeringen 
och utformningen av brinken göras i samråd med geo-
tekniker och personer med ekologisk kunskap.

2.2 Projektering
Restaurering av befintlig brink eller anläggande av en 
 ny brink ska utföras med så lite påverkan på vatten- 
draget som möjligt. Anläggande av en konstgjord back- 
svalebrant innebär att massor läggs på hög, vilket av  
tillståndsmyndigheten kan betraktas som anmälnings- 

eller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. I MKB  
eller miljöbeskrivning bör därför materialet i det konst-
gjorda berget redovisas för att visa att det inte innebär 
risk för urlakning av skadliga ämnen. Användning av 
lämpliga massor till miljöåtgärder kan minska massöver-
skottet i projekt och därmed minska behovet av trans-
porter och klimatpåverkan.

Backsvala
Backsvalor häckar i kolonier och kan återfinnas över 
praktiskt taget hela Sverige. Svalorna föredrar att lägga 
sina kolonier i branta skärningar i jordartsfraktionerna 
finmo-grovmo-finsand. Naturligt återfinns denna typ av 
miljö där stora älvar eroderar landskapet, i branta dyner 
och strandvallar. Denna typ av miljöer, eller mot- 
svarande, har även skapats i och med mänskliga aktivi-
teter, framför allt i grustag och likande, men även vid 
upplag av torv, jord, sågspån och kol. Många av de aktiva 
backsvalekolonierna i Sverige finns just i grus- och sand- 
tag. Arten minskar dock bl.a. eftersom många mindre 
sand- och grustäkter läggs ner och dagens krav på åter-
ställning av täkter efter nedläggning oftast innebär att 
branterna slätas ut, vilket gör att svalorna flyttar. 

Anläggning av backsvalebrant
En backsvalebrant kan skapas i en skärning genom 
naturligt lämpligt material i samband med väg/järnvägs-
bygge, exempelvis om vägen skär genom en sandig ås. 
Sådana branter bör endast anläggas vid lågtrafikerade 
vägar eller järnvägar. Ett konstgjort backsvaleberg 
kan anläggas där tillräckligt med utrymme finns inom 
området för lågtrafikerad väg/järnväg, av fin-grovmo, 
stenmjöl, tvättat betgrus eller motsvarande. Det är en 
fördel om det finns insektsrika områden i närheten, 
såsom näringsrika våtmarker, men svalorna kan flyga 
kilometervis till bra födosöksplatser.

Backsvalebranten bör ha en tvärt avskuren brant där 
den lodräta ytan är tillräckligt hög för att eventuella  
predatorer inte ska nå eller kunna klättra upp och gräva 
ur bona. Den lodräta delen bör därför vara minst 3-4 m 
hög. Det innebär att volymen på ett berg/kulle kommer 
att vara åtminstone 80 kubikmeter. Väderstrecket på 
branten är av mindre betydelse, men om möjligt bör 
väderstrecket med den förhärskande vindriktningen 
undvikas. För att locka svalorna att häcka kan några 3-4 
dm djupa hål förborras i branten. Hålen ska vara minst 
6 cm i diameter och slutta svagt uppåt för att inte samla 
regn. För att binda materialet och motverka ras kan jord 
läggas ovanpå berget/kullen och vegetation etableras.

Ett backsvaleberg eller brant kan gärna kombineras med 
anläggandet av miljöer och biotoper för sandlevande 
insekter.

Kungsfiskare
Kungsfiskaren är en liten färgstark fågel som före-
kommer sällsynt från Skåne upp till södra Värmland-
Dalarna-Gästrikland. Arten lever på fisk som den fångar 
genom att störtdyka ner i vattnet från utskjutande  
grenar och den är helt knuten till relativt klara, lugn- 
flytande åar och liknande vattendrag med lummig 



stenskoning ska den lodräta delen ovanför skoningen 
vara minst 1,5 m. Fåglarna är petiga med vilket material 
de själva gräver sina bon i, därför är det större chans att 
den konstgjorda brinken kommer att nyttjas om man 
även gör konstgjorda bohålor, så att fåglarna inte be- 
höver gräva själva. Brinken bör ha 2-3 bon för att fåglar- 
na ska kunna byta bo mellan häckningarna och för att 
hanen ska kunna ha flera honor i samma revir. 

Brinkens lodräta yta måste utgöras av ett material som 
är tillräckligt slätt för att förhindra minkar och andra 
boplundrare att klättra upp till bohålen. 

Åtgärdsförslagen ska läggas in i väg-/järnvägsplanen 
samt i ritningar. Typritningar eller exakta ritningar ska 
finnas framtagna.

2.2.1 Konsekvenser
Utifrån vald teknisk lösning analyseras permanenta  
och tillfälliga miljökonsekvenser. Vad innebär vald  
lösning och vad ger det för effekt samt konsekvens?  
Det är viktigt att även ange positiva konsekvenser.

2.2.2 Skyddsåtgärder
Vilka åtgärder behövs för att minska eventuella negativa 
konsekvenser? Här följer några exempel som kan vara 
aktuella.

• Sätt krav på tidsaspekt för åtgärden samt om grum-
lingsförebyggande åtgärder måste sättas in. 

• Om arbeten behöver göras i anslutning till en be-
bodd backsvalekoloni eller kungsfiskarbo ska  
försiktighetsåtgärder vidtas för att inte störa de 
häckande fåglarna.

Hänsynsreglerna
Enligt Miljöbalken (2:1) är alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att  
visa att de förpliktelser som följer av de allmänna hänsyns- 
reglerna iakttas. Anläggandet av boplatser för backsvala 
och kungsfiskare är positivt ur miljösynpunkt under förut-
sättning att bästa möjliga teknik nyttjas och att försiktighets-
åtgärder vidtas vid anläggandet.
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strandvegetation. För att kunna häcka är arten beroende 
av tillgång till lodräta strandbrinkar i vilka de gräver 
sina bohål. Strandbrinken kan bestå av sand, mo, lera 
eller jord och längs en bra brink vid ett lämpligt vatten-
drag kan flera bon finnas. En och samma hane kan ha 
flera honor, och partnerbyte under häckningstiden före-
kommer ibland. 

Arten är på gränsen av sitt utbredningsområde i Sverige 
och de flesta svenska kungsfiskare flyttar vintertid söder- 
ut för att nå isfria vatten, framförallt till Danmark och 
 Holland. Den mest begränsande faktorn i Sverige, bort- 
sett från klimatet, anses vara bristen på lämpliga strand- 
brinkar. Kanalisering av åar och bortrensning av strand- 
buskage riskerar också att förstöra tidigare bra 
häckningsplatser. 

Restaurering eller anläggning av häckningsbrink 
Att restaurera en nerrasad brink eller anlägga en helt ny 
lämplig brink för kungsfiskare bör göras med stor hän-
syn och anpassning till det individuella vattendragets 
förutsättningar. Rådgör gärna med naturvårdsenheten 
på den aktuella länsstyrelsen eller den lokala ornito-
logiska föreningen om lämplig placering och utformning 
av brinken.

Lokalen ska ligga inom artens utbredningsområde, d.v.s. 
i södra Sverige upp till södra Värmland-Dalarna- 
Gästrikland. Vattendraget ska vara i storlek som en 
bredare bäck eller större och vara lugnflytande till bitvis 
stillastående med rikligt tillgång på småfisk. En brink 
kan även anläggas vid en damm eller sjö. Vattnet ska 
vara relativt klart så att fåglarna kan se sina bytesfiskar. 
Brinken bör ligga insynsskyddad, t.ex. omgiven av 
mycket buskar, nedhängande rötter och trädgrenar, men 
ändå med fri inflygning. Alltför mycket vegetation precis 
i anslutning till brinken ökar risken för predation. 
Utanför boet bör det finnas tillgång till lämpliga spanings- 
platser för fåglarna. Finns ej detta kan störar eller pinnar 
 stickas ner i botten utanför brinken för fåglarna att sitta 
på. Högtrafikerade vägar eller järnvägar bör inte finnas i 
närheten.

En naturlig brink som rasat ner kan restaureras genom 
att nerrasat material grävs bort så att den lodräta delen 
blir minst 1,5 m hög, ovanför högsta normala vatten-
linjen (MHQ). En naturlig brink kan förstärkas genom 
att stensko den i nederkant och lägga på ett förstärk-
ande metallnät ovanpå för att motverka erosion. Vid 

Material Naturlig brink Anlagd brink
Uppbyggnad * Lera, finmo-grovmo, fin sand, jord och blandningar av dessa. 

* Stenar (diameter ca 15-25 cm) och cement för att bygga en 
stabiliserande stenskoning. 

* Metallnät för att stabilisera ovansidan av brinken.

* Blandning av jord, lera och sand, eller
* tegelsten eller betongblock och murbruk, eller
* hårdpackad sand varvat med lager av cement.

Bogång Diameter av 6,5-7,5 cm. 
Lutning ca 6° uppåt (för att förhindra att det regnar in).
C/c minst 8 dm
Kan ev. förborras

Diameter av 6,5-7,5 cm. 
Lutning ca 6° uppåt (för att förhindra att det regnar in).
C/c minst 8 dm
Plast- eller betongrör

Bohåla Gräver fåglarna själva Betong, cement eller tegel, D 22 cm B 22 cm H 14

Lodsidans yta Det naturliga materialet som finns i den befintliga brinken. Rensa 
bort utskjutande pinnar och rötter som boplundrare kan klättra i

Murbruk, puts eller bentonitlera blandat med sand.

Tabell 1. Tekniska krav för kungsfiskarbrinkar.
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2.3 Förfrågningsunderlag 

2.3.1 Totalentreprenad
Anläggande av strandbrinkar för kungsfiskare eller  
slänter för backsvalor är så beroende av lokalisering, 
både nationellt och lokalt, samt de enskilda förutsätt-
ningarna att generella funktionskrav är svåra att ställa. 
Det gör att utförandekrav kan behöva ställas upp där 
höjd och lutning på branten, material, samt eventuella 
mått anges. 

Vid framtagande av funktionskrav behöver området  
specificeras i teknisk beskrivning (TB) så att entrepre-
nören ser vilka förutsättningar som finns. Baserat på 
förutsättningarna ska Trafikverket ange mätbara funk-
tionskrav. Om det inte går ska en teknisk lösning anges.  

Tillse att ekologisk kompetens medverkar vid genom-
förande och egenkontroll.

2.3.2 Utförandeentreprenad
Planerade arbeten måste finnas med i mängdförteckning 
(MF) och teknisk beskrivning (TB) och specificeras  
enligt Allmän material och arbetsbeskrivning för an-
läggningsarbeten (AMA). AMA anläggning 13 har  
använts här. I första hand ska befintliga rubriker använ-
das, men objektspecifika koder och rubriker kan skapas 
vid behov. Under de olika rubrikerna läggs miljökrav in 
för att säkerställa att entreprenören kan kalkylera åt-
gärderna i anbudet. Tänk också på att kraven kan behöva 
mängdsättas under annan rubrik.

Tillse att ekologisk kompetens medverkar vid genom-
förande och egenkontroll.

Backsvaleslänt eller naturlig kungsfiskarbrink
CBB.14 – Jordschakt för vegetationsyta
Beskriv hur schakten ska utföras. Formulera krav på 
släntlutningar, längd på slänten och ange mängder (m3) 
som ska tas bort. Om förborrning ska utföras ska det 
specificeras med antal, höjdläge samt c/c-mått. Hänvisa 
till ritning.

DCJ.2 Sandyta av formbar leksand
Ange materialkrav map kornstorleksfördelning. 

DCK.16 Släntbeklädnad av material från tillvaratagen 
markvegetation och jordmån.
Beskriv hur mycket vegetation som ska sparas runt slän-
terna och eventuellt läggas tillbaka. 

Backsvaleberg 
CEB.1123 – Fyllning kategori C med jord- och  
krossmaterial för väg, plan o d samt sammansatt yta
Under denna rubrik ska beskrivas både hur mycket 
sand som ska läggas upp och vilken sorts jordmaterial 
som ska användas för eventuell vegetationsetablering. 
Beskriv vilket material som behövs och hur anläggandet 
ska ske. Om förborrning ska utföras ska det specificeras 
med antal, höjdläge samt c/c-mått. Ange mängder (m3) 
och hänvisa till ritning.

Vegetationsetablering
DCL 11 – Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord 
Jord ska läggas ut så att växtbädd och terrass inte packas

DDB.111 Sådd av gräs

DDB.121 Torvläggning med odlad torv

DDB.2 Plantering av plantskoleväxter m.m. 

DDB.5 Påförande av tillvarataget markskikt 

Specificera arter, mängder och antal under kapitlen 
beroende på vilken slags vegetation som eftersträvas.

Anlagd kungsfiskarbrink
ZB – Konstruktioner av diverse mängd-, form- eller sakvaror 
i anläggning
Beskriv vilket material som behövs och hur anläggandet 
ska ske. Formulera antal och mängder under lämplig 
underrubrik och hänvisa till ritning eller skiss. 

3 Bygge och skötsel
Entreprenören ska i sin projektplan beskriva hur ställda 
krav ska uppfyllas. Utförande av miljökritiska moment 
beskrivs i kontrollplaner och arbetsberedningar.  
Trafikverket ska följa upp kraven genom byggplatsupp-
följning, revisioner och besiktningar.

Tillse att ekologisk kompetens medverkar vid genom-
förande och kontroll/besiktning.

3.1 Skötselkrav
I beskrivningen för drift och underhåll bör följande  
finnas med: 

• Funktionen på branterna och brinkarna ska kon-
trolleras en gång per år. I denna typ av branter är 
det naturligt med ras. Utför kontrollerna mellan 
oktober–mars för att inte störa fåglarnas häckning.

• Funktionen på bankarna och brinkarna ska 
säkerställas. 

 o Om så pass mycket har rasat så att höjden på  
  den lodräta delen minskat avsevärt bör detta  
  åtgärdas så att den lodräta ytan når en höjd  
  av minst 3 m för backsvalor och 1,5 m för   
  kungsfiskare. 
 o Om växtlighet kommit upp som gör att preda- 
  torer kan nå bona bör denna rensas bort. Rensa  
  med försiktighet kring kungsfiskarbrinkar då  
  fåglarna vill ha lummigt och insynsskyddat  
  kring sin boplats plus att vegetationen fungerar  
  som erosionsskydd. 

3.2 Mervärden
Nedre delarna av ett konstgjort backsvaleberg kan med 
fördel användas för att anlägga lämpliga miljöer för 
sandlevande insekter (se temablad Sandmiljöer).
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