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Under juli-september tog sig vegetationen på ekodukten alltmer. Här syns även buskage, stenrösen och 
strukturer för mindre djur i form av trädrötter (Mats Lindqvist, Trafikverket). 

 
 

 
Delar av ekoduktens yta och närområde ska bestå av en örtrik ängsmark. Här syns olika gräs, rotfibbla, 
käringtand och små prästkragar. Ängens utveckling kommer också att följas upp de kommande åren (Mats 
Lindqvist, Trafikverket). 
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Inledning 

Projektet består av en byggnation av en ekodukt (32 m x 64 m) i Kungsbacka kom-
mun, samt övriga faunaåtgärder längs med E6 i Mölndals kommun. Åtgärderna har 
utförts för att minska barriären för den fauna som finns i landskapet vid 
Sandsjöbackaområdet i båda kommunerna. Utöver ekodukten består åtgärderna av 
en komplettering och omplacering av viltstängsel vid Lindome, Kållered och 
Torrekulla trafikplatser för att minimera ”läckage” av klövdjur ut på väg E6. En 
färist har även anlagts vid en enskild väg, Äpplekullavägen, i Kållered och fem 
stycken viltuthopp har utformats i anslutning till de tre trafikplatserna.  

Faunaåtgärderna utmed E6 innebär ett vinna-vinna-koncept för både djur, 
trafikanter och samhälle. Genom att bygga och skapa bättre faunapassager över en 
stor befintlig väg minskar barriäreffekten längs E6. Det ökar de ekologiska 
sambanden och stora grönområden kan bindas samman för ett brett spektrum av 
djur. Viltolyckorna ska minska, vilket gör att både färre djur och människor riskerar 
att förolyckas eller skadas på E6. I projektet ingår även att dela den vetenskapliga 
nyttan av projektet genom bl.a. att sprida analysmetodik och information via 
seminarier och hemsida.  

Anläggandet av Ekodukt Sandsjöbacka innebär att det är första gången i Sverige, 

som en stor ekodukt byggts över en befintlig motorväg med ett omfattande 

trafikflöde. Frågan är vilken påverkan detta har på naturmiljön, och om 

barriäreffekten från E6 minskar i området? Kan ett bygge av denna storlek samt 

konstruktion av nya habitat medföra att det skapas en ekologisk hot-spot vid 

ekodukten? Kommer djurens användande av ekodukten, i kombination med de 

åtgärder som gjorts vid trafikplatser, medföra att antalet viltolyckor längs sträckan 

minskar? Detta är frågor som kommer att besvaras de kommande åren. 

 

Denna rapport innehåller en kort översikt kring de allra första resultaten från 

miljöuppföljningen efter att ekodukten och övriga faunaåtgärder färdigställdes 

under 2018. Uppföljningsaktiviteter för viltuthoppen har inte kunnat tas fram under 

2018 utan kommer senare. 

 

Arbetet bedrivs under fem till sju år i enlighet med det miljöuppföljningsprogram 

som tagits fram (Enviroplanning AB och Trafikverket, 2019). Alla uppföljningar 

kommer finnas tillgängliga på ekoduktens sida via Trafikverkets hemsida 

(Trafikverket, 2019).  
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En av viltkamerorna som sitter uppsatt I anslutning till ekodukten (Mats Lindqvist, Trafikverket). 

 

 
Spår av dovhjort i sanden i anslutning till ekodukten (Mats Lindqvist, Trafikverket). 
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Sammanfattning av resultat 2018 

Övervakning av klövdjur och medelstora 

däggdjur vid ekodukten 

Ekodukten har redan använts av ett flertal större och medelstora däggdjur sedan 

den öppnades i början av juni 2018. De djur som hittills har dokumenterats passera 

över ekodukten är älg, dovhjort, rådjur, vildsvin och räv. Åtelkameror är utplacerade 

i närområdet till ekodukten sedan hösten 2018. Under 2018 inväntades tillstånd att 

kameraövervaka själva ekodukten. I väntan på besked övervakades passagen med 

hjälp av spåravtryck i sandbäddar. Under februari 2019 erhölls tillstånd och sedan 

dess är kameror även placerade på ekodukten, vilket kommer att öka insikten i 

djurens rörelsemönster och beteende ytterligare. 

 

Under undersökningens inledningsfas efter att stängslet tagits bort gavs en värdefull 

inblick i vilka arter som använder ekodukten och hur ofta de besöker det direkta 

närområdet till ekodukten. Under 2018 har totalt 89 stycken bekräftade 

klövviltspassager skett över ekodukten. Främst rör det sig om dovhjort och rådjur, 

men även älg och vildsvin har använt ekodukten. 

 

Utöver övervakningen vid ekoduktsområdet har åtelkameror även placerats vid fyra 

viltuthopp samt två mindre portar utmed E6 mellan Kållered och Kungsbacka. 

Detta som en del i miljöuppföljningen angående viltstängslets funktion och viltets 

användning av övriga passagemöjligheter.  

 

 

En älg fotograferad av en autokamera 2018-09-30. 
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Dagfjärilar och steklar 

Inventeringen 2018 utgjorde det första tillfället då dagfjärilar och steklar 

inventerades på ekodukten. 

 

Steklar inventerades endast vid ekodukten och det tidigare instängslade arbetsom-

rådet och genomfördes enligt en standardiserad metod ”500-metoden”. Även 

inventeringen av dagfjärilar och humlor inventerades enligt Naturvårdsverkets 

standardiserade metodiker. Faunabrons område inventerades utefter transekter, 

dessutom inventerades motsvarade yta och transekter i tre referensområden. Två av 

dessa referensområden ligger väster respektive öster om E6 i ekoduktens närområde 

och det tredje cirka två kilometer norrut på västra sidan av E6 i Sandsjöbacka 

naturreservat. 

 

Resultaten visar på sparsamma förekomster av steklar på ekodukten, vilket kan 

förklaras av att ekodukten är nyanlagd och vegetationen inte ännu hunnit etablera 

sig. Totalt hittades 21 individer av steklar på ekodukten, fördelade på nio arter varav 

tre arter av bin (skogssmalbi, gökbi och honungsbi). Enstaka hål i bihotellen var 

bebodda/murade. 

 

Även förekomsten av dagfjärilar och humlor på ekodukten var sparsamma vilket 

även det kan förklaras av samma ovan nämnda orsak. Marken bestod till stor del av 

blottad sand eller jord med nyplanterade växter. Totalt hittades fyra individer av 

dagfjärilar på ekodukten fördelade på fyra arter (mindre guldvinge, rapsfjäril, 

citronfjäril och svingelgräsfjäril). Flest individer och arter av dagfjärilar noterades i 

referensområdet i Sandsjöbacka NR där 43 individer av dagfjärilar fördelat på 11 

arter observerades. Fem av dessa individer var av den rödlistade arten silversmygare 

som är klassad som NT. I de två mer närliggande referensområdena observerades 

13 individer dagfjärilar fördelat på fem arter respektive fyra individer dagfjärilar 

fördelat på tre arter. 

 

Inga humlor påträffades i något av referensområdena. Däremot påträffades några få 

individer av mörk jordhumla strax utanför referensområde 1 och 2. 

Inventeringarna fortsätter under 2019 enligt samma metod och upplägg, men med 

tillägg att steklar även kommer inventeras med hjälp av färgade skålar.  

 
 

 

 

 

Silversmygare (NT) 

flyger i ref.om. 1, 

och ängshumla och 

svingelgräsfjäril 

flyger på ekodukten  

(Sofia Berg, 

EnviroPlanning AB). 
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Kräldjur 

Under 2017 påbörjades en strukturerad kräldjursinventering. Kräldjuren inventeras 

genom att 68 mörka plattor systematiskt placeras ut i två områden på respektive 

sida väg E6 samt i ytterligare två referensområden. Plattornas mörka färg genererar 

värme som kräldjuren söker sig till, vilket utnyttjas vid inventeringen. Under 2018 

placerades ytterligare 12 plattor ut på ekodukten och i det tidigare arbetsområdet. 

 

Vid inventeringen besöks samtliga plattor och eventuella fynd noteras. Kräldjur 

letas också aktivt på lämpliga platser på vägen mellan plattorna. 

 

Under 2017 noterades nio hasselsnokar, en huggorm, tre snokar, fyra skogsödlor, 

fem sandödlor samt 65 kopparödlor. Under 2018 hittades en hasselsnok, en snok, 

en skogsödla samt 27 kopparödlor, vilket är ett betydligt lägre antal fynd jämfört 

med 2017. En bidragande orsak kan vara att 2018 var betydligt varmare, vilket 

sannolikt gjorde plattorna mindre attraktiva för värmelapande kräldjur. Studien 

fortsätter och det går i nuläget inte att dra några långtgående slutsatser utifrån 

resultaten. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hona av sandödla. 

Denna fridlysta och 

hotade art finns i 

området  

(Mats Lindqvist, 

Trafikverket). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Miljö på ekodukten där 

kräldjur studeras. Den 

mörka plattan till 

höger används. Ormar 

och ödlor lägger sig 

gärna under dessa  

(Mats Lindqvist, 

Trafikverket).  
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Fladdermöss 

Under 2017 och 2018 genomfördes en artkartering i området. Vid inventeringarna 

användes 18 autoboxar per tillfälle. Autoboxar registrerar och spelar in ultraljudet 

från förbipasserande fladdermössens. Området besöktes vid två tillfällen per säsong 

och år. 

 

Resultaten tyder på en relativt artrik fladdermusfauna med nio noterade arter. 

Aktiviteten domineras dock kraftigt av nordfladdermus och dvärgfladdermus. Den 

statistiska analysen av 2017 och 2018 års resultat visar inte på någon skillnad i 

fladdermusaktivitet beroende på avstånd till vägen. Resultatet skiljer sig från andra 

studier, vilka har påvisat en minskande fladdermusaktivitet desto närmare vägen 

man kommer.  

 

Från och med 2019 kommer studiens inriktning och frågeställning i viss grad 

förändras och fokuseras på om ekodukten samt passagerna söder och norr om 

faunapassagen används av fladdermöss för att passera vägen. Även 

referensområden utmed väg E6 kommer att inventeras. 

 

 

 

En autobox för insamling av läten från fladdermöss uppsatt I ett träd vid en av de befintliga broarna 

(Stefan Pettersson, EnviroPlanning AB). 
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Hasselmöss 

Under 2017 påbörjades en inventering av hasselmusbon i närområdet av ekodukten 

på både västra och östra sidan. Vid inventeringen hittades tre hasselmusbon på 

östra sidan samt två på västra sidan, varav ett i en utplacerad hasselmusholk. Under 

2018 placerades ytterligare 28 hasselmusholkar i närområdet, vilket totalt ger 29 

holkar. Vid inventeringen 2018 hittades inga bon i vegetationen. I de 29 holkarna 

hittades två bon, varav ett bedöms som ett möjligt hasselmusbo. Uppföljningen av 

hasselmöss fortsätter under 2019. 

 

 
En hasselmus i tät buskvegetation (Mattias Olsson, EnviroPlanning AB). 

 

 
En holk för hasselmus. Holkarna utnyttjas av både fåglar och hasselmöss (Mats Lindqvist, Trafikverket).  
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Viltolyckor 

Projektet innehåller ett flertal åtgärder som ska bidra till att minska viltolyckorna 

och förbättra situationen för de större däggdjuren i området. Detta omfattar en 

färist, anläggande av viltuthopp samt omdragning av viltstängsel vid trafikplatserna 

Lindomemotet, Kålleredmotet och Torrekullamotet. Åtgärderna är tänkta att 

minska riskerna för att djur skall komma in på fel sida viltstängslet och därmed 

minska risken för kollision med trafik. Rapporterade viltolyckor på E6 mellan 

Torrekullamotet och Kungsbacka norra används för att bedöma effekten av 

åtgärderna. Detta görs i kombination med en sammanställning av antalet viltolyckor 

inom ett större område för att kunna jämföra eventuella upp/nedgångar. 

Viltolyckor redovisas mellan år 2010 och 2015 (tidsperiod ett) samt från år 2017 och 

framåt (tidsperiod två). År 2016 utesluts ur redovisningen då det är året för 

installering av de nya åtgärderna. Uppföljningen ska pågå minst fem år för att kunna 

bedöma den långsiktiga effekten av åtgärderna. Genomsnittsantalet viltolyckor per 

år under tidsperiod ett var 8,3 och 7,5 hittills under tidsperiod 2.  
 

 
En färist har installerats vid Äpplekullavägen, Kållered. Den ska förhindra ”läckage” av klövdjur ut på väg E6 

(Mats Lindqvist, Trafikverket). 
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