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Naturlikt vattendrag. Foto: Trafikverket

1 Lagstiftning och miljömål
I Miljöbalken (1998:808) och i lagen (1998:812) med 
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet finns 
bestämmelser om vattenverksamhet och 
vattenanläggningar.

EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, trädde  
i kraft år 2000 och är införlivat i svensk lagstiftning, 
främst i Vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660). 
Vattenförvaltningen omfattar alla typer av ytvatten 
(sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten. 

Vi ska vårda och verka för att vattenkvaliteten  
ska bli bättre och inga vatten får försämras. I Vatten- 
informationssystem Sverige (VISS) finns uppgifter  
om miljökvalitetsnormer m.m. SMHIs vattenwebb  
har också bra information om våra vattendrag. 

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som ska nås. För miljömålet ”Levande 
sjöar och vattendrag” är målet: ”Sjöar och vatten- 
drag ska vara ekologiskt hållbara och deras variations-
rika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktions- 
förmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden  
samt landskapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar  
för friluftsliv värnas.” Hur detta ska nås anges i  
preciseringar och etappmål. Se miljömål.se.

Enligt Artskyddsförordningen (2007:845) så får  
man inte skada eller förstöra fridlysta djurs fort- 
plantningsområden eller viloplatser. Även groddjur  
och vissa växter är fridlysta. 

Vidare finns åtgärdsprogram, för hotade arter som 
t.ex. flodpärlmussla, som är vägledande dokument,  
där mål för arten finns framtagna.

Samhället har således enats om ett ansvar att för- 
valta och vårda våra vattendrag och där är Trafikverket 
en viktig aktör genom alla vägar och järnvägar som 
korsar mindre vattendrag. Planering och projektering 
måste därför bygga på kunskap om vilka åtgärder som  
försämrar respektive förbättrar vattendragets  
kvaliteter. 

Tre tokiga trummor.

Trafikverket bygger vägar och järnvägar som bland annat passerar mindre vattendrag  
som är viktiga livsmiljöer och transportvägar för djur och växter. Med mindre vattendrag  
menar vi där medelvattenflödet är upp till 1 m3/s. Syftet med detta temablad är  
att vägleda vid val av lösning så att ekologiskt anpassade trummor, rörbroar och liknande  
konstruktioner planeras och byggs. I temablad ”Biotopvård i vattendrag” beskrivs hur  
restaureringar i vattendrag bör utformas för att skapa största möjliga nytta.
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2 Vad är vandringshinder för fisk?
Trafikverket har byggt många trummor som är  
vandringshinder, och tyvärr byggs det fortfarande  
dåligt anpassade lösningar. Detta kan bero på 
undermålig inmätning och inventering, okunskap, 
dåligt engagemang, snö och mörker vid anläggande,  
ekonomiska tvister eller annat.  

Exempel på anläggningar som kan bli  
vandringshinder för fisk är när:

• trumma eller rörbro med mindre bredd än  
vattendraget ger högre vattenhastighet

• det saknas naturligt bottenmaterial  
på långa sträckor

• brant lutning (>0,5-1 %) 

• hög vattenhastighet (>0,4 m/s)

• för långa trummor (>30m)

• liten strömningsvariation, saknas viloplatser

• låg vattennivå i konstruktionen (<20 cm)

• vattenfall vid utloppet (>10 cm)

• erosion vid in- eller utloppet

• ansamling av skräp och ris

För bottenfauna som inte kan simma uppströms  
men som kan flyga uppströms, så är trånga  
konstruktioner eller höga vägbankar vandrings- 
hinder. 

För utter och andra smådjur är avsaknad av  
stränder ofta anledning till att de istället går  
över vägen och riskerar bli överkörda. 

Det är viktigt att noga studera förutsättningarna  
och sedan välja rätt lösning så att passagen får  
den utformning som krävs för vatten och djur.

3 Mångfald av arter i vattendrag
Näringsväven i vattendrag byggs upp av alger,  
mossor och högre växter som sedan bryts ner  
av bakterier, växt- och djurplankton. Dessa utgör 
föda för bottenfauna som t.ex. sländor, skalbaggar, 
gråsuggor och andra vattenlevande insekter som 
i sin tur äts av fiskar som äts av bl.a. däggdjur och 
fåglar. Flodpärlmusslor filtrerar näringsämnen i 
vattnet och är beroende av öring för sin yngel- 
utveckling. Artsammansättningen i ett vattendrag 
har anpassats till de naturliga förhållanden som 
råder i t.ex. en bäck i jordbruksmark, en skogsbäck 
eller en fjällbäck. 

Vattenkvaliteten beror bl.a. på ljusinstrålning, 
syrgashalt, vattenflöde, substrat och näringsämnen, 
igenslamning, död och levande vegetation och  
pH-värde (surhet).

Längs vägar med högt ÅDT kan damning, saltning 
och sandning försämra vattenkvaliteten om inte 
skyddsåtgärder utförs. 

För låg vattennivå.

Vattenfall vid utloppet.

Flodpärlmusslor. Foto: Andreas Broman, www.ecocinclus.se



utgör naturlig botten i vattendraget. Plåttrummor kan 
behöva skos med betong eller geotextil i botten under 
stenlagret för att inte korrosionsskyddet ska skadas. 

Vad är vandringshindrande för fisk?
Vattenhastigheten ska vara lägre än 1 m/s för vuxna fiskar 
och lägre än 0,4 m/s för yngel för att dessa ska kunna 
simma genom konstruktionen. Vandringshinder för 
starksimmande öring uppstår vid hastighet över 1,2 m/s 
om trumman är kortare än 30 m, och vid 0,7 m/s om 
trumman är längre än 30 m. Trumman eller rörbron ska 
därför helst inte ha lutning som överstiger 0,5 %, men om 
det är oundvikligt kan istället diametern på passagen ökas 
för att få ner vattenhastigheten och minska risken för 
erosion. Vid höga hastigheter kan viloplatser ordnas och 
bottenmaterial läggas i passagen för att få heterogen 
hastighet.

Vid höga vattenhastigheter måste det utredas om  
det går att få ner hastigheten genom att meandra fåran  
(göra serpentinfåra upp- eller nedströms) eller att flytta 
passagen så att hastigheten sjunker. Eftersom risken  
för erosion är stor bör alternativ med balkbro eller 
plattrambro övervägas även om vattendraget är litet. 

I bredare bäckar kan vattenhastigheten minskas genom 
att gräva ner stora block i vattenfåran upp- och nedströms 
passagen. Blocken ska inte läggas som trösklar utan vara 
naturligt spridda och nedgrävda till 1/2 i botten för att 
ligga kvar, se teckning nedan. 

Skarpa kanter på stenar och block kan skava på fiskens 
slemskikt som medverkar till deras skydd mot infektioner. 
Skarpkantade stenar måste därför täckas av rundat eller 
svallat stenmaterial eller med morän i större fraktioner, 
vilket är speciellt viktigt i grunda vattendrag. 

Om småvilt ska kunna passera så måste passagen 
breddas så att en torr strandpassage får plats, alternativt 
så anläggs en torrtrumma bredvid. Se temablad Fauna-
passager för utter och medelstora däggdjur.
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4 Anmälan om vattenverksamhet
Vattendrag med låga naturvärden
Grävda diken samt kanaliserade vattendrag hör hit samt 
vissa kanaliserade vattendrag som har liten ekologisk 
betydelse. Åtgärder i dessa vattendrag innebär oftast 
ingen påverkan på enskilda eller allmänna intressen och 
åtgärden behöver eventuellt inte anmälas. Om anmälan 
inte görs ska det finnas en tydlig motivering till detta. 

Exempel på vattendrag med låga naturvärden är:
• Vattendrag som torkar ut delar av året.
• Vattendrag som har naturliga hinder nedströms eller 

uppströms.
• Vattendrag som är kraftigt påverkade, t ex reglerade, 

rätade eller är kraftigt försurade.
• Vattendrag som inte är fiskförande, och inte anses 

kunna återkoloniseras.

För val av åtgärd för genomledning av diken, kraftigt 
modifierade vattendrag och andra vattendrag med låga 
naturvärden kan dimensionering av anläggningen styras 
av avvattningsbehov snarare än naturhänsyn.

Vattendrag med högre naturvärden
Trummor och rörbroar i naturliga vattendrag med  
höga naturvärden eller potentiella naturvärden ska 
alltid förses med ekologiskt anpassade passager som 
främjar naturvärdena. Åtgärder i dessa vattendrag  
ska alltid anmälas enligt 11 kap miljöbalken. 

Exempel på vattendrag är:
• Fiskförande vattendrag. 
• Oreglerade vattendrag.
• Vattendrag med lekområden för fisk. 
• Vattendrag av betydelse för mindre däggdjur.
• Vattendragen har oftast ett namn. 
• Vattendrag med sand eller grusbotten.
• Vattendrag med minst vissa naturvärden  

(klass 4  eller högre enligt svensk standard  
för Naturvärdesinventering).

• Lagskyddade vattendrag.

5 Ekologiskt anpassade passager
De hydrologiska och ekologiska förhållandena ska vara 
dimensionerande för storleken på passagen så att 
vattendragets naturliga karaktär behålls förbi trum-  
eller broläget. För dimensionering se under rubrik 
Lästips, där kravdokument anges.  För att få tillräcklig 
vattenbredd och strandremsa genom passagen samt 
tillräckligt låg vattenhastighet behöver passagen vara 
bredare än vattendraget vid MW.  

På ritning ska nivå på bäckbotten och bottennivå på 
trumman eller rörbron anges. Trum- eller rörbrobotten 
ska ligga med överdjup d.v.s. under den färdiga bäck-
botten. Överdjup bestäms av storlek på passagen enligt 
tekniska krav (TK Avvattning) och av eventuellt botten-
material som fylls in på botten. Större trummor och 
rörbroar ska fyllas med motsvarande material som  

Slumpvis fördelning 
av block i vattendrag. Lotta Ström©



6 Planläggningsprocessen
Trafikverkets krav är att trummor och rörbroar i 
vattendrag ska ha en funktion som vattenfaunapassage 
och därmed inte utgöra en ekologisk barriär. Genom 
hela planeringen och utförandet ska Trafikverket ha 
med en miljöspecialist eller motsvarande kompetens. 
Även anlitade konsulter och entreprenörer ska ha 
tillräcklig kompetens för att utföra uppdraget på ett 
fackmannamässigt kompetent sätt. 

6.1 Beskriv förutsättningarna
En naturvärdesinventering ska utföras vid trum-/
broläget, samt 50 meter uppströms och nedströms  
för att bedöma de naturvärden som finns och som  
ska beaktas. Vattendragets bredd, djup och flöde ska 
anges vid medel- och högflöden. 

Beskriv särdragen och förhållandena i vattendraget, 
som hydrologin, vattnets rörelser och -hastighet,  
geologi, geomorfologi, längs- och tvärsektioner,  
bottensubstrat och – struktur och beskuggning osv. 
Beskriv även omgivningen och sätt in bäcken och 
trumman i ett lite större perspektiv. Undersök även 
eventuella vandringshinder uppströms och ned- 
ströms trumman.

Identifiera karaktärsarter som kan bli påverkade, 
ståndplatser, lekbottnar samt vattendragets närzon.

Identifiera de ekologiska målen med projektet.
Identifiera alla formella skydd och krav som  

t.ex. miljökvalitetsnormer, rödlistade och fridlysta  
arter. 

Om påverkan av projektet blir stor eller negativ  
för vattendraget ska alternativa lösningar studeras. 

6.2 Funktionsmål
Lösningen ska erbjuda goda vandringsmöjligheter  
för fisk och vattenfauna under olika livsstadier så  
att livskraftiga populationer kan upprätthållas.

Den hydrologiska funktionen av vattendraget ska 
bibehållas genom konstruktionen. 

Passagen ska utformas för alla de arter som finns  
eller kan finnas i vattendraget. Undvik att designa 
lösningar som bara passar en art eftersom tekniska 
lösningar är dyra och lösningar som fungerar för  
många olika djurarter är mer kostnadseffektiva.

Om möjligt, försök att skapa sammanhängande  
stråk med vattenhastighet under 0,2 m/s. Vatten- 
hastigheten i vattnets huvudmassa bör vid medel- 
vattenföring inte överstiga 0,4 m/s. Om man kan  
skapa en naturlik bottenstruktur med variation och 
viloplatser kan vattenhastigheten vara högre.

Den nya vattenfåran ska efterlikna vattendraget 
upp- och nedströms med avseende på vattenhastighet, 
bredd, bottenstrukturer och omgivande vegetation. 
Erosionsskydd vid stränder ska täckas med avbanings-
massor eller morän ovan högvattennivån. För att  
skapa skugga kan träd, buskar eller annan vegetation 
planteras längs stränderna. Plantor kan om möjligt tas 
från arbetsområdet.
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7 Projektera teknisk lösning
Befintligheter enligt ovan redovisas. Ange val av lösning, 
lutning och bottenuppbyggnad. 

Måttsatta ritningar tas fram. Granska den föreslagna 
lösningen med fokus på relevanta biologiska och 
hydrologiska kriterier som grundläggningsnivå, bäck-
bottennivå, vandringsbarhet för fisk och smådjur osv. 

Om förbifart behövs så ska den beskrivas och anges på 
ritning. Förbifarten bör ta så lite mark som möjligt i 
anspråk och vegetation runt omkring i möjligaste mån 
markeras ut och sparas. 

7.1 Konsekvenser
Beskriv vilka konsekvenser den valda lösningen får 
jämfört med förhållandena innan, både positiva och 
negativa. Beakta att vandringshinder eller sämre 
vattenstatus inte får bli resultat av lösningen.  
Konsekvenser under byggskede ska också beskrivas 
eftersom påverkan då blir som störst. 

Exempel: schaktning för trumman innebär att slänterna 
blottläggs. Det kan leda till erosion och grumling i vatten-
draget vid nederbörd samt då maskiner kör där, vilket  
i sin tur leder till att lekbottnar sätts igen och täcks över 
av sediment. Konsekvensen av detta blir att sedimentle-
vande organismer och eventuella fiskägg kan kvävas och 
årets fisklek ödeläggs samt att lekbottnarna inte  
kan nyttjas under ett antal år framöver.

7.2 Skyddsåtgärder
Blottlagda slänter kan orsaka grumling under lång tid 
och behöver åtgärdas för att skydda vattendraget, 
exempelvis genom återetablering av vegetation eller 
erosionsskydd av annat slag. 

Utloppet från trummor och rörbroar måste erosions-
skyddas så att inte botten spolas bort och ett vattenfall 
skapas. Bottenmaterialet i trummor och rörbroar ska 
väljas så att det inte spolas bort vid höga flöden.

Siltgardin som är redo att spännas upp i vattnet vid risk för grumling.
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Grumling i byggskedet kan förebyggas, exempelvis med 
sedimentationsfällor, siltgardiner eller höbalar i mindre 
vattendrag. 

Välj lämplig tid på året för åtgärderna t.ex. vid låga 
flöden och undvik tid för fiskens lek. Men tänk igenom 
byggskedet så att åtgärden ändå är möjlig att genomföra. 
Tid för fiskens lek varierar mellan arter och mellan 
södra och norra Sverige och mellan kust och fjäll. Ta 
reda på vilken tid för fisklek som gäller i aktuellt 
vattendrag. 

I norra Sverige ligger inte isen varje vinter längre så 
arbeten måste kunna utföras även under otjälade och 
ofrusna förhållanden. Inte heller låga flöden infaller 
vintertid med säkerhet. 

Omledning av vattendraget eller pumpning av vattnet 
förbi arbetsområdet är ofta nödvändigt för att kunna 
arbeta i torrhet och därmed minskar också grumlingen.

Stenkross bör täckas. Ange hur stränder och vegeta-
tion kommer att anpassas till omgivningen i slutet av 
entreprenaden. Målet är att passagen blir så lik det 
naturliga vattendraget som möjligt. Avbaningsmassor 
återanvänds. Ange om det ska placeras ut markerings-
stenar för utter, faunastängsel m.m.

8 Entreprenadupphandling
Tekniska krav står i bl.a. i TK Avvattning och i Krav 
Brobyggande. Tekniska råd står i TR Avvattning och i 
Avvattningstekniska råd och dimensionering (MB 310). 
Erosionsskydd står i Trafikverkets tekniska krav för 
geokonstruktioner TK Geo. 

8.1 Totalentreprenad
Eftersom all vattenverksamhet är tillstånds- eller 
anmälningspliktig så måste den planerade åtgärden 

kunna beskrivas så utförligt så att föreläggande eller 
beslut med villkor kan anges av prövningsmyndigheten. 
Det förutsätter i väsentliga delar måttsatta ritningar och 
beskrivning av förutsättningar, åtgärder, konsekvenser 
och skyddsåtgärder även för totalentreprenader.

Förutsättningar och krav skrivs i den Tekniska 
Beskrivningen (TB). Kompetenskrav anges i Allmänna 
Föreskrifter (AFC.342) så att god ekologisk kompetens 
säkras vid projektering och anläggande.

För att öka valmöjligheten för vattenverksamheten 
vid en totalentreprenad kan Trafikverket välja att söka 
för något mer omfattande utförande, utan att försvåra 
för prövningsmyndigheten att bilda sig en uppfattning 
om åtgärden och dess konsekvenser, så att ändamåls-
enliga villkor kan ges. 

Förbiledning av vattendrag under tiden som ny trumma anläggs.

Utter i en torrtrumma.
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8.2 Utförandeentreprenad
En bygghandling tas fram med precisa och utförliga 
beskrivningar av lösning och utförande. 

Material anges i mängdförteckningen (MF) och 
mängdbeskrivningen (MB). 

Nedanstående texter är exempel som ska anpassas  
till varje enskilt projekt under rubrik enligt AMA 17 
eller senare version.

PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING
Trumarbeten på sträckan skall utföras så att inga vandringshinder 
skapas i naturliga vattendrag. 

Samtliga arbeten i vattenområde på sträckan skall utföras  
i enlighet med villkor meddelat av Mark- och Miljödomstolen 
eller av Länsstyrelsen.

Alla arbeten i vatten skall utföras så att grumling minimeras, 
erforderliga skyddsåtgärder skall vidtas. 

Skarpkantat erosionsskydd som används i och vid vatten-
draget ska täckas av annat material.

Sedimentfällor ska användas under grumlande arbeten.  
Innan sedimentfällorna tas bort ska ansamlat material först 
avlägsnas från fällan.

Sedimentfällor ska anläggas där nya vägdiken kan ge upphov 
till grumling i nedströms liggande vattendrag. Entreprenören 
bedömer omfattning i samråd med beställaren.

Ange dimension och längd på trumman eller rörbron  
samt på vilken nivå botten ska anläggas.

DCK SLÄNTBEKLÄDNADER OCH EROSIONSSKYDD
Erosionsskydd anläggs för sidoområden och vid trummors  
in- och utlopp. Allt erosionsskydd ovan HHW ska täckas  
av avbaningsmassor. 

CEB FYLLNING
Genom att göra botten och stränder ojämna, med t.ex. stora 
stenar, skapas långsammare vattenhastigheter. Bottenmaterialet 
bör efterlikna det som finns naturligt i vattendraget i övrigt. 

Val av material ska anpassas till vattenhastigheten så att 
det ligger kvar vid höga flöden. Stenkross kan blandas in för att 
låsa fast rundat stenmaterial. I strömmande vatten, där det 
finns utter och/eller strömstare ska stenarna sticka upp över 
medelvattennivån. 

CEB.1123 FYLLNING KATEGORI C MED JORD-  
OCH KROSSMATERIAL FÖR VÄG, PLAN O D  
SAMT SAMMANSATT YTA
Beskriv vilket material som ska användas för vegetations- 
etablering på stränderna. Beskriv vilket material som behövs  
och hur anläggandet ska ske. Formulera krav och mängder  
och hänvisa med fördel till ritning.

DDB SÅDD, PLANTERING MM
Slänterna ska vid plantering och sådd inte plattas till. Jorden  
lämnas lucker för att gynna etableringen och minska erosion. 
Stubbar och stenar kan lämnas kvar i återanvända avbanings-
massor. Specificera sådd eller plantering av arter, mängder  
och antal i MF och MB.

Stenfyllning av en s.k. bantrumma. Observera att bafflarna måste täckas  
av sten så att de inte sticker upp. 
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9 Byggskede
Entreprenörens miljöplan ska beskriva hur miljö- 
kraven från Bygghandlingen ska uppfyllas. Tider  
för kritiska arbetsmoment ska anges.

10 Uppföljning
Kontroll av utförande och funktion ska göras enligt 
Aktiviteter miljösäkring i byggskede, av representant  
för Trafikverket med tillräcklig kompetens för  
bedömning av om de tekniska och ekologiska  
kraven uppnåtts. Åtgärden ska dokumenteras  
av entreprenören i checklista samt med foton  
av in- och utlopp och läggas in i miljöwebb  
landskap.

11 Skötselkrav
Vid den årliga besiktningen av trummor ska in- och 
utlopp vara fria från skräp.

Begynnande eller pågående erosion ska åtgärdas. 
Trummor eller rörbroar som blivit vandringshinder  
ska anmälas till ansvarig projektledare på Underhåll. 

12 Lästips

TK Avvattning, TDOK 2014:0045

TR Avvattning, TDOK 2014:0046

MB310, TDOK 2014:0051

TK Geo, TDOK 2013:0667

Krav Brobyggande, TDOK 2016:0204

Riktlinje Landskap, TDOK 2015:0323

SMHIs vattenwebb, http://vattenweb.smhi.se/

VISS, http://viss.lansstyrelsen.se/

Aktiviteter miljösäkring i byggskede, 
TDOK 2016:0560

Bantrumma.


