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Sammanfattning 

Trafikverket har 35 stycken groddjursåtgärder runt om i landet, vars syfte är att 

minska antalet groddjur som dödas i trafiken samt minska vägarnas 

barriäreffekter. Eftersom skicket och underhållsbehovet hos 

groddjursåtgärderna i stor utsträckning varit okänt utfördes under juni-juli 

2018 tekniska besiktningar av samtliga objekt. Besiktningarna utfördes utifrån 

ett protokoll som togs fram för ändamålet. 

Resultaten visade att de tre största generella bristerna i groddjursåtgärdernas 

skick och skötsel är bristande röjning, glipor mellan trummor och barriärer samt 

skadade barriärer. Utöver att belysa dessa generella problem redovisar 

rapporten några objekt som är i särskilt behov av underhåll eller restaurering. 

 

Inledning 

Enligt Trafikverkets mål för naturmiljö ska barriäreffekter motverkas och 

antalet djur som dör i trafiken minskas. För groddjur innebär detta att ”Riktade 

åtgärder för grodor och kräldjur ska vara genomförda på, enligt fastställd metod, 

identifierade konfliktsträckor för dessa djurgrupper”1. 

En groddjursåtgärd består av barriärer som hindrar att groddjur tar sig upp på 

vägen där de kan bli överkörda, i de flesta fall kombinerat med en eller flera 

trummor genom vilka djuren ska kunna passera under vägen (Figur 1). 

Groddjursåtgärder kan vara av särskilt stor vikt om en väg skapar en barriär 

mellan lekområde och övervintringsplats och därmed hindrar groddjurens 

årstidsvandring, men de kan också vara viktiga om en väg går genom en miljö 

där många groddjur rör sig och lätt kommer upp på vägen även om de inte 

vandrar i någon särskild riktning. En groddjursåtgärd kan utöver barriären och 

trummor också omfatta särskilt konstruerade barriärslut (Figur 2) vars funktion 

är att få djuren att vända när de når slutet på barriären, samt s.k. stopprännor 

(Figur 3) (färister för groddjur) som ska hindra djuren att komma upp på vägen 

vid anslutande mindre vägar. Utöver barriärslut och stoppränna som ska hindra 

att djuren kommer upp på vägen finns i vissa fall också styrhinder vid 

trumöppningarna (Figur 1). Tanken med dessa är att groddjuren ska svänga in i 

trumman när de möter hindret istället för att fortsätta förbi längs barriären. 

 

                                                           
1 Trafikverket (2016a) 
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Figur 1. Exempel på en groddjursåtgärd med barriär och trumma, här med 
styrhinder. Groddjursåtgärden Järnklevevattnet. 

 

 

Figur 2. Exempel på barriärslutskonstruktion som ska leda tillbaka groddjuren mot 
trummorna. Groddjursåtgärden vid Strömsberg. 
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Figur 3. Exempel på en stoppränna, färist för groddjur, där groddjuren ska ramlar 
ned om de försöker gå över. Groddjursåtgärden vid Klakebäcksvägen. 

Totalt har Trafikverket idag 35 åtgärder för groddjur runt om i landet. Alla dessa 

objekt är byggda mellan åren 2004 och 2017, med undantag för en där den 

exakta åldern är okänd. Antalet groddjursåtgärder är fördelade över landet som 

följer: 15 i region Syd, 12 i region Väst, tre i region Stockholm, två i region Mitt, 

två i region Öst och en i region Norr.  

Idag finns vissa riktlinjer för hur en groddjursåtgärd bör vara utformad, till 

exempel höjd på barriären och minsta diameter på trummorna2. Dock finns inga 

generella utformningskrav och både material och utformning skiljer sig mycket 

mellan olika objekt. Dessutom har mycket få undersökningar gjorts angående 

fördelar och nackdelar med olika konstruktionstyper och hur de står sig över 

längre tid.   

Enligt Trafikverkets temablad om groddjur3 bör en groddjursåtgärd inspekteras 

och underhållas årligen. Skador ska då anmälas, trummor rensas, vegetation 

röjas, med mera. Detta sker i praktiken inte och skicket på många av 

groddjursåtgärderna är därför okänt. Dessutom har uppgifter om material, 

utformning och dimensioner saknats för flera groddjursåtgärder i Trafikverkets 

informationssystem för att hantera miljöföreteelser, Miljöwebb Landskap. 

Vi utförde därför, under sommaren 2018, tekniska besiktningar av samtliga 35 

groddjursåtgärder i syfte att få en helhetsbild över konstruktionstyper, skick och 

underhållsbehov, att samla in kompletterande uppgifter till Miljöwebb 

Landskap, samt att peka ut groddjursåtgärder med särskilda behov av skötsel 

eller restaurering.  

 

  

                                                           
2 Banverket/Vägverket (2005) ; Trafikverket (2016a)  
3 Trafikverket (2016b) 
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Metodbeskrivning 

Utformning av protokoll 

För att göra besiktningen så objektiv och repeterbar som möjligt tog vi fram ett 

besiktningsprotokoll (bilaga 1). Till protokollet skrev vi också en 

protokollbeskrivning (bilaga 2), avsedd att förklara de olika punkterna i 

protokollet samt även kunna fungera som manual för eventuella framtida 

besiktningar. 

Besiktningsprotokollet delade vi in i en sektion per konstruktionsdel, det vill 

säga en sektion per barriär, trumma, barriärslut respektive stoppränna. Avsikten 

var att så långt som möjligt mäta brister och skador kvantitativt (bredder, 

längder, höjder, djup etc.).  Två kvalitativa mått definierades dock, 

klättringsbarhet och genomsläpplighet, för att kunna göra helhetsbedömningar 

av funktionaliteten hos den berörda konstruktionsdelen. Båda de kvalitativa 

måtten angavs på en skala 0-5. Denna skala beskrevs i protokollbeskrivningen 

som följer: 

- Genomsläpplighet bedöms på en skala 0–5 där 0=”Inga arter kan tänkas 

passera”, 1=”Vissa arter kan möjligen passera” och 5=”De flesta arter kan 

enkelt passera”.  

- Klättringsbarhet bedöms på en skala 0–5 där 0=”Inga arter kan tänkas 

ta sig över”, 1=”Vissa arter kan möjligen ta sig över” och 5=”De flesta 

arter kan enkelt ta sig över”. 

För varje konstruktionsdel gavs möjlighet att ange konstruktionsmaterial och 

dimensioner (längd, bredd, höjd) för de åtgärder där dessa specifikationer 

saknades i Miljöwebb Landskap. 

I processen att ta fram protokollet genomförde vi en testbesiktning i fält vid två 

objekt, samt tog in synpunkter på protokollet från några personer med stor 

erfarenhet av groddjur och groddjursåtgärder. 

Besiktning 

Besiktningar av samtliga objekt utfördes under perioden 8 juni - 15 juli 2018. 

Alla besiktningar gjordes av en och samma person (Emma Håkansson), med 

undantag för åtgärden vid Bensbyn-Örarna som gjordes av en annan person 

men med samma protokoll. Tidsåtgången för en besiktning var mellan 20 

minuter och cirka 4 timmar beroende på objektets storlek, antal trummor, 

väderförhållanden och framkomlighet. Genomsnittlig tid var cirka 1,5 timmar 

(restid oräknat).  

Besiktning av barriär      

En barriär besiktades utifrån konstruktionens skick samt klättringsmöjligheter 

på grund av löst material över eller intill barriären samt bristande röjning.  

Möjliga brister i konstruktionens skick var: vält barriär, skador ovantill på 

barriären, låg effektiv höjd, lutning, glipor mot marken och ojämnheter eller 

glipor mellan segment. Den effektiva höjden mättes med tumstock från marken 

till barriärens ovankant. Som mark räknades här den yta på vilken groddjuren 

kan tänkas gå, exempelvis torrt gräs eller löv. Lutningen mättes med gradskiva 
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och angavs som avvikelse från lod (positiv för lutning från vägen och negativ för 

lutning mot vägen). För eventuella ojämnheter eller glipor i skarvar mellan 

barriärsegment angavs också hur klättringsbara och genomsläppliga dessa 

bedömdes vara samt hur stor andel av fogarna, i procent, som var av bristande 

skick. 

För löst material intill barriären angav vi hur många procent av barriärens 

totala sträcka som det förekom vedartad vegetation, örtartad vegetation, skräp, 

förna etc. intill barriären. Dessutom angavs den sträcka i procent som ansågs 

vara klättringsbar av någon groddjursart och klättringsbarheten på det ställe 

som ansågs mest klättringsbart. 

Även bristande röjning runt barriären besiktades. Enligt de 

skötselbeskrivningar som finns för en del groddjursåtgärder4 ska vegetationen 

1,5 meter innanför och utanför/ovanför barriären slås och tas bort årligen. I 

protokollet angavs hur stor andel, i procent, av barriärens sträcka som detta inte 

uppfylldes. Dessutom angavs ungefärlig höjd på örtartad respektive vedartad 

vegetation inom området. I de fall då det var möjligt att avgöra angavs också 

höjd på vedartad vegetation uppkommen samma år. 

Besiktning av trumma 

Trummorna besiktades utifrån vardera trumöppningen, men kommentar kunde 

även lämnas för hela konstruktionen. För vardera trumöppningen mätte vi 

eventuella glipor i anslutningen mellan trumman och barriären och en 

bedömning av klättringsbarhet och genomsläpplighet gjordes. I de fall då 

styrhinder fanns utanför trumöppningen angavs också om detta var helt eller 

skadat. Även material vid trumöppning angavs, genom att uppskatta andelen, i 

procent, av olika lösa material (vegetation, skräp, förna etc.) på marken inom en 

rektangel ungefär lika bred som trumöppningen och cirka 2 dm utåt från 

trummans mynning eller till styrhindrets slut. 

Trummans bottenmaterial mättes i båda ändar, djup och typ av material angavs. 

Genom att titta in i trumman uppskattades sedan snittdjup och maximalt djup 

på bottenmaterialet i hela trumman. Många gånger angavs intervall för olika 

material, till exempel ”Förna, 0–5 cm”, då materialet inte var jämnt fördelat i 

trumman. I en kommentar angavs då ofta var materialet var djupare, exempelvis 

”mot mitten av trumman” eller ”vid södra öppningen”.     

Besiktning av barriärslut 

Barriärsluten utgör en del av barriären men utvärderas separat eftersom de 

jämfört med barriären har en ytterligare funktion som bör säkerställas. Även för 

barriärslutet noterades eventuella skador ovantill, om barriärslutet var vält, 

samt den effektiva höjden. Dessutom mättes andelen av olika material (förna, 

vegetation, skräp och annat) innanför barriärslutet och klättringsbarheten på 

detta material bedömdes på samma skala som tidigare.  

Vi noterade även om markeringspinne saknades vid barriärslutet. En sådan ska 

enligt vissa skötselbeskrivningar5 finnas för att minska risken för skador 

orsakade av slåtterredskap. 

                                                           
4 Borlid, och Lindqvist (2014); Trafikverket (2013).  
5 Trafikverket (2013) 
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Besiktning av stoppränna 

Stopprännorna besiktigades utifrån förutsättningen att grodorna ska kunna ta 

sig ut ur rännan om de ramlat ner och inte kunna klättra upp. Även för 

stopprännor mättes eventuella glipor i skarvarna mot barriären och skarvarnas 

klättringsbarhet och genomsläpplighet bedömdes. Därefter mättes det effektiva 

djupet från mark till galler samt bottenmaterialets djup och typ och andelen av 

rännan i vilken det växte örtartad respektive vedartad vegetation. 

 

Resultat 
Här redovisas de mest betydande resultaten. Sammanställda resultat för 

samtliga objekt redovisas i bilaga 3. Alla protokoll finns tillgängliga med bilder i 

Miljöwebb Landskap under respektive objekt. 

Konstruktionstyper och material 

Variationen i utformning av groddjursåtgärderna är stor. Även där det finns 

likheter i materialval och typ av barriärer kan utformningen vara olika vilket 

också skapar stor variation i de brister som noterades. 

Trummor och barriärer 

Det förekommer både trummor och barriärer av betong, plast och metall i olika 

kombinationer och utförande. Metallbarriärer förekommer i två utföranden, 

dels ett metallnät (s.k. sträckmetall) som förekommer endast utan trummor (4 

stycken, Figur 4) och dels en solid metallplåt med trummor av plast eller betong 

(6 stycken, Figur 5). Av de 35 objekten har 26 en eller flera trummor. Även av 

betongbarriärer finns två typer, en tunnare i polymerbetong med lister på 

mitten och i ovankant (9 stycken, Figur 6) samt en tjockare gjord av vanlig 

betong (15 stycken, Figur 7). Den tjockare varianten är i två fall försedd med en 

träplanka i ovankant som skapar ett överhäng (Figur 8). Polymerbetongbarriär 

förekommer endast i kombination med trummor av vanlig betong eller 

polymerbetong (det senare i ett fåtal fall), medan barriär av vanlig betong 

förekommer i kombination med plast-, metall- och betongtrummor av vanlig 

betong samt som barriär utan trummor. Även inom dessa typer förekommer 

olika sätt att skarva ihop trummor och barriärer samt barriärsegment. Endast 

ett objekt har barriärer av plast; dessa består av avkapade plaströr i anslutning 

till betongtrummor (Figur 9). 
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Figur 4. Groddjursåtgärden Häljarp med barriär av sträckmetall utan trummor. 

 

 

Figur 5. Groddjursåtgärden Ässet med barriär av solid metallplåt och trumma i vanlig 
betong. 
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Figur 6. Groddjursåtgärden i Älmhult med barriär av polymerbetong och trumma av 
vanlig betong. 

 

 

Figur 7. Groddjursåtgärden Spraxkya med barriär av vanlig betong och plasttrumma. 
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Figur 8. Betongbarriär av vanlig betong med träplanka i ovankant. 
Groddjursåtgärden söder om Jönköping. 

 

 

Figur 9. Groddjursåtgärden Gullsjön med plastbarriärer (här nedfallna) och trummor 
av vanlig betong. 
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Barriärslut 

Polymerbetongbarriärerna slutar som regel i en hakform bildad av två 

barriärdelar vinklade 90 grader. Det förekommer också att denna barriärtyp 

slutar rakt in i sluttande mark, alltså utan barriärslut (Figur 10). Barriärer av 

vanlig betong slutar, om någon särskild konstruktion finns, i snedställda sista 

segment som bildar en vinkel på 90-170 grader (Figur 11). Det förekommer 

också att ändarna rundas av över flera meter istället för att vara skarpt vinklade 

och i ett fall slutar en sådan konstruktion med en halvcirkel (Figur 12). Barriärer 

av sträckmetall slutar också i ett segment vinklat 90–110 grader, utom i ett fall 

där de slutar utan särskild konstruktion. Barriärerna av metallplåt har 

barriärslut som består av en relativt smal (ca 45 cm i diameter) halvcirkelformad 

del som i många fall förlängs med ytterligare ett barriärsegment likt ett avlångt 

U (Figur 13). Plastbarriären har inga särskilda barriärslutskonstruktioner.  

Stopprännor 

Stopprännor förekommer vid 9 av 35 objekt. De är snarlika i sin utformning, 

med grund av vanlig betong och galler av metall, men de varierar i längd och 

bredd (Figur 14, Figur 15). Vid några objekt förekommer att barriären avbryts på 

grund av anslutande väg och fortsätter på andra sidan istället för att en 

stoppränna anlagts.   

 

Figur 10. Två varianter av barriärslut på polymerbetongbarriär från 
groddjursåtgärden Strömsberg. Rakt slut in i sluttande mark samt hakformat 
barriärslut. 
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Figur 11. Vinklat barriärslut på betongbarriär av vanlig betong vid groddjursåtgärden 
Dammgården. 

 

 

Figur 12. Vinklat och rundat barriärslut i vanlig betong vid groddjursåtgärden 
Tränningstorpasjön. 
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Figur 13. Barriärslut på barriär av metallplåt vid groddjursåtgärden Ässet, format 
som ett avlångt U. 

 

 

Figur 14. Stoppränna vid groddjursåtgärden Spraxkya. 
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Figur 15. Stoppränna vid groddjursåtgärden Järnklevevattnet. 

Skick och brister 

Röjningsbrister och material vid barriären 

Vid 11 av 35 objekt fanns örtartad vegetation intill mer än 80 % av barriärernas 

sammanlagda sträcka. Endast vid två objekt fanns vedartad vegetation intill mer 

än 40 % av barriärernas sträcka. Dessa två objekt hade också 90 respektive 50 % 

örtartad vegetation. 

9 av 35 objekt hade också en klättringsbar sträcka >80 %. 8 av dessa hör till 

objekten med >80 % örtartad vegetation; den nionde hade endast 50 % örtartad 

vegetation men även 50 % vedartad.  

26 av 35 objekt bedömdes ha bristande röjning längs >80 % av barriärernas 

sträcka, med andra ord fler än de som hade vegetation intill barriären över 

samma sträcka. Samtliga objekt med vegetation intill barriären och med stor 

klättringsbar sträcka brast också i röjning. Vid andra objekt förekom bristande 

röjning även om åtgärden inte var uppenbart övervuxen. 

Klättringsbarheten följde inte mängden vegetation lika tydligt. Särskilt vid 

örtartad vegetation bedömdes klättringsbarheten sällan som högre än 2 (på den 

0-5-gradiga skalan) och då bara när barriären varit mycket övervuxen eller då 

vegetation tillsammans med minskad höjd på grund av skador i ovankant ökat 

klättringsbarheten. I ett fall bedömdes klättringsbarheten på grund av material 

intill barriären som 5 och i ytterligare tre fall som över 2, oftast beroende på 

grenar eller plankor som låg över barriären, i två fall som gångbro över 

barriären, samt jord och grus som på något sätt ansamlats intill barriären och 

bildat en slänt eller drastiskt minskad effektiv höjd.  

Flertalet objekt gav intryck av att grusläggningen innanför eller på båda sidor 

om barriären höll borta vegetation så att mycket lite växte intill barriären även 
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då ingen röjning gjorts. Det gjordes dock ingen systematisk datainsamling som 

kan visa detta. 

Vi kunde inte se något övertygande samband mellan objektens ålder och 

mängden örtartad vegetation. Trendlinjen i Figur 16 antyder en mindre mängd 

örtartad vegetation vid nyare objekt men inget statistiskt test gjordes. 

Se Figur 17 till Figur 22 för exempel på vegetation och röjning. 

 

 

Figur 16. Grafen visar relationen mellan groddjursåtgärdernas byggnadsår och 
andelen av barriärens sträcka intill vilket det förekommer örtartad växtlighet. Den 
streckade trendlinjen kan tyda på att mängden örtartad vegetation ökar med åldern.   
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Figur 17. Mycket väl röjt och städat runt groddjursåtgärden Skårby vid 
besiktningstillfället. Delar av åtgärden hade dock nyligen renoverats; det är möjligt 
att röjning skett i och med det arbetet och kanske inte sköts likadant varje år. 

 

 

Figur 18. Röjning med vegetation kvar nära barriären vid groddjursåtgärden 
Skeppdalsström. 



 

20 

 

Figur 19. Röjning endast av örtartad vegetation på vägsidan om barriären vid 
groddjursåtgärden Häljarp. En barriär av sträckmetall går i riktning längs med 
vägen cirka 0,5–1 meter in i buskaget. 

 

 

Figur 20. Röjning endast på vägsidan om barriären vid groddjursåtgärden Vikhög. 
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Figur 21. Ingen röjning vid groddjursåtgärden Brönbäcken. 

 

 

Figur 22. Troligen ingen röjning på åkersidan om barriären vid Dammgården; trots 
detta växer inte mycket intill barriären.  
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Barriärernas skick och brister 

10 av de 35 objekten hade någon skada ovantill. I tre objekt var det någon 

sträcka eller några sträckor där barriären hade vält. Sammanlagt 12 objekt hade 

någon eller båda av dessa feltyper. 23 objekt hade alltså barriärer som var fria 

från skador och inte välta. Sammanlagda sträckan där barriären hade vält i de 

tre fallen var 10, 20 respektive 0,5 meter. 

Två av objekten med skador på barriärerna hade skador som inte medfört någon 

höjdminskning av barriären. Tre objekt hade skador som minskat höjden med 

som mest 4-9 cm. Ytterligare tre objekt hade skador som minskat höjden som 

mest 10-15 cm och två objekt hade skador på 20 respektive 22 cm. Skadorna i 

ovankant minskar barriärens minsta effektiva höjd men konsekvensen av detta 

beror också på konstruktionshöjden. I vissa fall varierar höjden mycket på olika 

platser längs en barriär och det är då svårt att i efterhand säga vad den tänkta 

höjden varit vid konstruktion. 

Fyra objekt hade en lägsta effektiv höjd på 10 cm eller lägre, och av dessa hade 

tre en lägsta höjd på 0 cm. Ytterligare tre objekt hade en lägsta höjd mellan 11 

och 20 cm. Notera att alla dessa höjder är betydligt lägre än vardera barriärs 

snitthöjd. Utav dessa sju objekt är det bara två som är skadade eller välta. 

Resterande har minskad höjd av någon annan orsak, till exempel material intill 

barriären.  

Fem objekt hade en maximal glipa mellan barriärsegment >4 cm bred. Sju 

objekt hade inga glipor alls. Genomsläppligheten för glipor även >4 cm 

bedömdes ofta som låg på grund av att fyllnadsmaterial hindrade 

framkomligheten. Av dessa fem objekt bedömdes två ha genomsläpplighet 1, en 

ha genomsläpplighet 3 och två ha genomsläpplighet 4.  Resterande objekt hade 

glipor som maximalt var mellan 0,2 och 2 cm breda och med 

snittgenomsläpplighet 0 (två av dessa objekt hade dock maximal 

genomsläpplighet 1 respektive 2). Majoriteten av dessa objekt har också 

klättringsbarhet 1. 

Hos 15 av de 35 objekten hade barriärerna en lutning skild från noll någonstans 

längs barriären. Av dessa lutade fyra barriärer som mest 30 grader eller mer. 

Vanligast var att barriären lutade bort från vägen och tycks ha pressats ut av 

materialet i vägkroppen, troligen genom frostsprängning. Barriärer som står 

fritt, främst plastbarriären och barriärerna av sträckmetall, har större tendens 

att luta åt båda håll. 

Endast vid objektet med plastbarriär förekommer glipor mellan mark och 

barriär. 
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Figur 23. Groddjursåtgärden Hoppetjärnet med stora skador på polymerbetong-
barriären. 

 

 

Figur 24. Låg minsta effektiva höjd på grund av grus som svallats upp intill barriären 
vid kraftigt vattenflöde. Kyrksten. 
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Figur 25. Bred glipa mellan barriärsegment i Skårby. 

Trummornas skick och brister 

Glipor mellan trummor och barriärsegment förekom upp till 10 cm i bredd. I 

många fall var material (grus eller jord) ifyllt på vägsidan om barriären vilket 

minskade genomsläppligheten. Däremot bedömdes en glipa på 0,5 cm eller mer 

oftast som klättringsbar, särskilt där det fanns ojämnt fogningsmaterial. Endast 

för tre objekt bedömdes skarvarnas genomsläpplighet vara större än 0. 

Klättringsbarheten är dock över noll vid minst en trumma vid 17 av 26 objekt 

(men över 2 vid endast två objekt). 

De tre objekten med genomsläppliga skarvar mellan trumma och barriär var alla 

av olika material: en plastbarriär med betongtrummor, en metallbarriär med 

betongtrummor samt en betongbarriär med betongtrummor. De objekt som 

hade klättringsbara skarvar mellan trumma och barriär var också de av olika 

kombinationer av material. 

Endast åtta av objekten med trummor har styrhinder. Styrhindren är av 

metallplåt eller vanlig betong i olika utföranden. I hälften av fallen var ett eller 

flera styrhinder skadat på något sätt. De i betong upplevdes ha tagit större skada 

eftersom de oftare hade vält, spruckit eller flyttats (Figur 26) vilket påverkar 

funktionen i större grad. Skador på styrhinder av metallplåt bedömdes som 

mindre allvarliga, exempelvis att de hade böjts (Figur 27).  
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Figur 26. Styrhinder i betong som spruckit och vält är snarare i vägen för ingången än 
styr groddjuren in i den. Björnvattnet. 

 

 

Figur 27. Styrhinder av metallplåt som böjts åt ena sidan men som troligen ändå 
fungerat som styrhinder. Ässet. 
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Bottenmaterialets typ och djup varierade mycket, dels mellan objekt, dels 

mellan olika trummor inom samma objekt, och dels från ena sidan av en 

trumma till den andra. För de flesta objekt (16 av 25) var medel av snittdjupet på 

bottenmaterialet i alla trummor 4 cm eller mindre. Bara för tre åtgärder var 

medelsnittdjupet >8 cm; en av dessa hade ett snittdjup på 30 cm, denna 

trumma hade en diameter på 30 centimeter och var därmed helt fylld.  

För majoriteten av objekten (16 av 25) var medelandelen vegetation vid 

trumöppningarna 40 % eller lägre. Även i resterande 9 fall bedömdes inte 

vegetationen blockera trumöppningen på ett sätt som skulle förhindra djur att ta 

sig in. I enstaka fall vid enskilda ingångar noterades större stenar som 

blockerade en del av ingången; detta bedömdes som ett större problem för 

framkomligheten än vegetation vid ingången. Vanligt förekommande, 

dominerande material vid ingångarna utöver örtartad vegetation är förna och 

grus. 

Skräp förekom både vid öppningar till och i vissa trummor. Det handlade till 

exempel om enstaka mindre plastförpackningar och burkar, och bedömdes inte 

utgöra något stort problem.  

Svårighet för djur att ta sig in i trummorna var ett problem som inte ingick i 

bedömningen men som noterades vid två objekt, där det yttrade sig på två olika 

sätt. Vid ena objektet hade grus förts bort vid översvämning och lämnat hålrum 

under barriären (dock inte genom till andra sidan barriären) vilket gjorde att det 

var en höjd på 5-10 cm upp till två trumingångar på ena sidan och en på andra 

(Figur 28). Vid det andra objektet avslutades flera trummor vid ingångarna med 

en kortare, separat rördel. Mellan den yttre och den inre delen fanns vid några 

av ingångarna en glipa på ca 3 cm vilket skulle kunna försvåra åtminstone för 

små djur att ta sig in i trumman. I det sistnämna fallet är det svårt att avgöra om 

det sett ut så redan vid konstruktion eller ej. 

 

 

Figur 28. Trumma vars öppning inte är i marknivå. Detta kan försvåra för vissa 
groddjur att ta sig in i trumman. Från groddjursåtgärden Kyrksten.  
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Barriärslutens skick och brister 

Hos 8 av de 30 objekten med minst en barriärslutskonstruktion var minst ett 

barriärslut skadat eller vält. Sju av dessa är av betong och ett av metall (med 

betydligt mindre omfattande skada, 1 %, som inte bedömdes påverka 

funktionen). Vanligt förekommande bland barriärerna av sträckmetall var att 

glipor eller öppningar uppstått i skarvarna mellan de vinklade 

barriärslutssegmenten och resten av barriären eftersom någon del böjts så att 

den lutar bort från den andra. Eftersom det inte rör sig om några direkta skador 

på barriärsegmentet täcks detta fel dåligt av protokollet för barriärsluten (även 

om det bör framgå från lutning och glipor i barriärprotokollet).  

Markeringspinnar förekommer mycket sällan. Endast två åtgärder har 

markeringspinnar vid alla barriärslut och ytterligare en har markeringspinnar 

vid tre av fyra barriärslut.  

Stopprännornas skick och brister 

Stopprännorna upplevs inte ha några vanligt förekommande brister. Vegetation 

förekom endast i någon eller några stopprännor vid två objekt och tog där upp 2 

respektive 5 % av markytan. I ett fall var stopprännans effektiva höjd låg och 

framkomligheten minskad eftersom en hög av jord och förna ansamlats inuti till 

en höjd på 28 cm i en 33 cm djup ränna. I resterande rännor var 

bottenmaterialets djup i tre fall mindre än 1 cm och resterande fyra mellan 3 och 

16 cm.  

 

Diskussion 

De tre största problemen som försämrar groddjursåtgärdernas funktion, utan 

inbördes ordning, var enligt vår bedömning: 

 Vegetation intill barriärerna på grund av bristande röjning 

 Stora glipor mellan trummor och barriärer  

 Skador i barriärernas ovankant 

 

Vilken av dessa som är av störst betydelse för funktionen varierar mellan 

objekten och de upplevs inte samvariera i någon hög grad. 

Detta avsnitt diskuterar dessa tre vanligt förekommande problem samt några av 

genomförandets begränsningar. 

Bristande röjning och städning längs barriärerna  

Flertalet objekt är mycket övervuxna, till den grad att det är svårt för en person 

att gå intill barriären, och verkar inte ha varit vegetationsröjda på länge. Andra 

objekt har uppenbart röjts nyligen men resultatet är under förväntan, det vill 

säga att en del vegetation missats, särskilt intill barriärerna, att vegetation 

endast röjt ovanför barriären eller att mycket torr vegetation lämnats kvar. 

Orsaken till bristerna trots röjning beror troligen på att röjningen genomförts 

med standardaggregat för vägkantsröjning, medan groddjursåtgärdens 

utformning snarare kräver motormanuell röjning. 
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Vid några objekt har större grenar hamnat över barriärerna vilket skapar 

klättringsmöjligheter för djuren. Detta är generellt inget stort problem men kan 

bli det över tid för vissa objekt med närliggande eller överhängande träd. 

Glipor mellan trummor och barriärer 

Glipor mellan trummor och barriärer upplevde vi generellt som ett större 

problem än glipor mellan barriärsegment, trots att glipor mellan barriärsegment 

är mer vanligt förekommande. Även om glipor vid trummorna bara finns på ett 

mindre antal objekt tycks det där vara glipor vid flera eller alla trummor, vilket 

pekar på bristfällig konstruktion och bristande funktion i just dessa fall. När det 

gäller glipor mellan barriärsegment är det oftast en eller enstaka skarvar som 

brister. 

Problem med glipor mellan barriär och trumma noterades i tre olika 

materialkombinationer men samma kombinationer förekommer också utan 

glipor (utom plastbarriären där det inte finns något att jämföra med). Detta 

pekar på att det är av större vikt hur trummorna är utformade och hur 

skarvningarna görs än vilka material som används (se Figur 29-Figur 31).  

Skadade barriärer 

Skador ovantill på barriärerna är mycket vanligt förekommande hos 

betongbarriärerna och särskilt allvarliga vad gäller polymervarianten. Detta kan 

i de mer allvarliga fallen på sikt leda till att en barriär helt förfaller. För att 

undvika detta måste underhållsarbetet planeras väl tillsammans med utförarna 

så att större försiktighet iakttas vid röjning. Alternativt måste tåligare material 

väljas.  

Besiktningens begränsningar 

Det ska poängteras att besiktningen inte omfattade någon riktig ekologisk 

uppföljning6 utan gjordes främst i relation till konstruktionernas avsedda 

utformning, skötsel och underhåll. Funktionen för groddjur bedömdes via de 

kvalitativa måtten klättringsbarhet och genomsläpplighet (se ovan), där vi inte 

vet hur korrekta bedömningarna är. Det är för övrigt dåligt känt hur olika 

groddjursåtgärder även i idealiskt skick egentligen fungerar för att hindra 

groddjur att ta sig upp på vägen eller tillåta dem att passera genom tunnlar.  

Det ska också poängteras att besiktningen genomfördes en mycket torr sommar 

med mycket låga nivåer av ytvatten i hela landet, och troligen även låga nivåer 

av grundvatten, så om det vid några objekt finns problem med tidvis 

översvämning eller högt vattenstånd kunde det inte noteras.  
 

                                                           
6 Såsom beskrivs i Helldin (2017). 
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Figur 29. Exempel på två metallbarriärer med trummor av vanlig betong där 
skarvarna är i mycket olika skick. Groddjuråtgärden Kyrksten (överst) har vid flera 
trummor stora glipor (upp till 10 cm) där groddjur kan passera och komma ut på 
vägen. Groddjursåtgärden Ässet (underst) i samma material men annan utformning 
av skarvarna har inga glipor. 
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Figur 30. Exempel på två polymerbetongbarriärer med trummor av vanlig betong där 
skarvarna är i mycket olika skick. Vid groddjuråtgärden Hoppetjärnet (överst) har 
fogningsmaterialet försvunnit och lämnat glipor mellan barriär och trumma. 
Groddjursåtgärden Älmhult (underst) har inga eller mycket små glipor mellan 
trumma och barriär. 
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Figur 31. Exempel på två barriärer av vanlig betong med plasttrummor där 
konstruktionen ändå skiljer sig och skarvarna är i olika skick. Vid groddjuråtgärden 
Bensbyn-Örarna (överst) är fogningsmaterialet visserligen kvar men vittrande. Vid 
Spraxkya (underst) är fogningen hel och barriären över trumman är betydligt högre. 
Fogarna bedömdes inte vara klättringsbara i något av fallen men för Bensbyn-Örarna 
är risken betydligt större att funktionaliteten kommer att försämras. 
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Rekommendationer för åtgärder 

Generella rekommendationer 

Bland de 35 groddjursåtgärderna är bristande röjning det vanligaste problemet. 

I övrigt torde majoriteten av åtgärderna vara funktionsdugliga, med ett fåtal 

undantag. Undantagen utgörs främst av glipor mellan trummor och barriär samt 

skador på barriärerna med sänkt effektiv barriärhöjd som följd. Besiktningen 

visar att regelbunden kontroll är viktig för att säkerställa funktionaliteten inför 

varje säsong. Vid en sådan regelbunden kontroll kan enklare brister som 

riskerar påverka funktionen enkelt åtgärdas, exempelvis nedfallna grenar, skräp, 

igensatta trummor etc. 

Objekt med särskilda åtgärdsbehov 

Objekt som bedöms vara särskilt övervuxna är Gullsjön, Häljarp, Vikhög, 

Högestad mosse, Bryngenäs och Brönnbäcken. I motsats var objekten Spraxkya 

och Skårby mycket väl röjda vid besiktningstillfället. Vid Skårby kan detta bero 

på att objektet nyligen har renoverats, då bland annat vegetation har avlägsnats 

och nytt grus har lagts intill barriären. För samtliga åtgärder, utom alltså 

möjligen Spraxkya och Skårby, bör rutiner för röjning och städning ses över, inte 

bara för att det ska bli gjort utan också gjort ordentligt och utan att skada 

barriärerna. Större vikt bör läggas vid att all vegetation närmast intill 

barriärerna ska rensas bort, snarare än att det ska röjas till ett visst avstånd på 

båda sidor. 

Fyra objekt bedömdes ha kritiskt nedsatt funktion på grund av skadad eller på 

annat sätt förändrad konstruktion. Dessa är Kyrksten, Stensberg, Gullsjön och 

Häljarp.  

Kyrksten 

Objektet Kyrksten (objektnr G191) har stora glipor mellan trumma och barriär 

vid flera öppningar, där det ser ut som att barriären har tryckts ut på grund av 

vikten eller expansion av fyllnadsmaterialet. Det har också uppstått glipor i 

skarvarna mellan barriären och stopprännan. Därtill har det varit översvämning 

eller kraftigt vattenflöde i barriärens ena ände vid något tillfälle och gruset har 

spolats upp, vilket längs en sträcka ger en låg effektiv höjd på barriären och 

också gör det svårt för djur att ta sig in i trummorna där grus försvunnit under. 

Gruset bör läggas till rätta och fyllas på nytt där det behövs. Gliporna mellan 

trummor och barriärer bör också åtgärdas på något sätt; detta kan dock bli svårt 

att göra på ett hållbart och varaktigt sätt utan att byta hela, eller delar av, 

barriären och hitta en annan lösning för hur denna skarvas mot trummorna. En 

lösning likt den i Ässet kan rekommenderas (se Figur 29). Plankor har lagts upp 

som gångbro över barriären vilket medför klättringsmöjligheter. Detta problem 

kräver en dialog med de boende för att lösa på längre sikt.  

Stensberg 

Vid objektet Stensberg (objektnr G104) är den enda trumman igenfylld med 

sand och en sträcka av ena barriären är i princip begravd. Trumman behöver 

rensas/grävas ur och barriären grävas fram. Bäst vore om man på något sätt kan 



 

33 

få reda på hur felet uppstått; på den begravda sidan ligger en åker vilket kan ha 

med saken att göra. På båda sidor har styrhindren flyttats; dessa bör ställas 

tillbaka och kanske fästas på något sätt. Om de flyttats av bruksmaskiner är dock 

risken stor att de flyttas igen eller förstörs. Här krävs alltså en dialog med 

intilliggande markägare för en varaktig lösning. Röjning av vegetation bör också 

prioriteras eftersom ena barriären är mycket övervuxen.  

Gullsjön 

Objektet Gullsjön (objektnr G251) har stora glipor mellan trumma och barriär 

vid alla öppningar utom en, och dessutom finns glipor, större och mindre, 

mellan barriärsegmenten och enstaka glipor mellan barriären och marken. 

Barriären har dessutom vält helt på en sträcka och lutar mycket längs flera 

sträckor. Därtill är åtgärdens ena sida extremt övervuxen av nyuppkommen 

skog, sly och vass. Barriären i plast bör bytas ut mot ett mer stabilt alternativ 

och skarvas mot befintliga trummor på lämpligt sätt7.  

Häljarp 

Objektet Häljarp (objektnr G110) består enbart av en barriär på ena sidan vägen. 

En betydande del av barriären är trasig, den ser ut att slitits upp och knycklats 

till, kanske av någon röjningsmaskin. Dessutom är en del av barriären extremt 

övervuxen av vedartad vegetation. Barriären måste repareras för att vara 

funktionsduglig. I och med att denna typ av barriär tycks vara ömtålig kan det 

vara ide att byta hela mot en barriär av vanlig betong eller metallplåt. I vilket fall 

måste krav ställas på utföraren att skötseln utförs på ett sätt som inte riskerar 

att skada barriären (gäller även vinterväghållningen).  

Barriären är placerad precis utanför staketet till en hage; om detta försvårar 

skötseln av barriären eller gör att det inte är möjligt att röja undan den 

vedartade vegetationen kan det vara ett alternativ att flytta barriären närmare 

vägen. Även här är det lämpligt att föra en dialog med intilliggande markägare. 
  

                                                           

7 I och med att trummorna är stora kan kanske en högre, tjock barriär av vanlig 
betong vara lämplig. Groddjursåtgärden Järnklevevattnet och troligen 
ytterligare ett objekt i region väst har tidigare haft barriärer av samma typ av 
plaströr. Barriärerna vid Järnklevevattnet byttes 2015 ut mot 
metallplåtbarriärer eftersom plastbarriärerna varit i dåligt skick, detta enligt 
uppgift från Gabriella Johansson, miljöspecialist på Trafikverket region Väst. 
Järnklevevattnets groddjursåtgärd innan byte av barriären kan ses på bild i 
Banverket/Vägverket (2005).  
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Bilagor 

Bilaga 1. Besiktningsprotokoll  

Protokoll för teknisk besiktning av groddjursåtgärd vid väg    

Åtgärd   Utförande  
Objekt ID 

 
Objektnamn 

  

Inventerare Datum 

  

 

Tel. E-post 

 

 

  

Skiss: 
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Barriär Sida:    Koordinater (från/till):           

Felorsak Feltyp Kvantifiering Kommentar Foto X 

Konstruktionen 

Vält barriär Sträcka (m):               

Skador ovantill 

Höjdminskning (cm i snitt):               

Max höjdminskning (cm):               

Sträcka (m):               

Effektiv höjd 
Min. höjd (cm):               

Snitthöjd (cm):               

Lutning (avvikelse från rät 
vinkel mot marken. Från 
vägen +grader, mot vägen -) 

Snittlutning (grader):               

Maxlutning (grader):               

Sträcka kritisk lutning >30% (m):                

Ej tätt mot marken 

Sträcka (m):               

Höjd glipa(cm i snitt):               

Höjd glipa(cm max):               

Genomsläpplighet (0-5)               

Brustna/ojämna skarvar 
mellan barriärsegment 

Bredd glipa (cm i snitt)               

Maxbredd glipa (cm)               

% av fogar:               

Genomsläpplighet (0-5)               

Klättringsbarhet (0-5):               

Övriga fel/brister:                 

Klättringsmöjlighet 

Material intill/över barriär 
(% av total sträcka)  

Vedartad veg (%):                

Örtartad veg (%):               

Skräp (%):               

Annat (typ, %):               

Tot. klättringsbar sträcka (%):               

Klättringsbarhet (0-5):               

Vegetation inom 1,5m på 
vardera sida (bristande 
röjning) 

Höjd örtartad vegetation (cm)               

Höjd vedartad veg, årstillväxt (cm)                

Höjd ved. veg, fjolårstillväxt (cm):               

Sträcka (% av totala):               

Övriga brister:                 

Konstruktionsspec. 
(om saknas i MWL) 

Höjd (cm):                 

Längd (m):                 

Material:                 
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Trumma Nummer:                 

Trumöppning 1, sida (som barriär):    Koordinater:             

Trumöppning 2, sida (som barriär):   Koordinater:             

Felorsak Feltyp Kvantifiering Kommentar Foto X 

Trumöppning 1: 
Konstruktion 

Brustna/ojämna skarvar 
trumma-barriär 

Bredd glipa (cm i snitt)               

Genomsläpplighet (0-5):               

Klättringsbarhet (0-5):               

Skadat styrhinder Ja/Nej:        

Övriga fel/brister:                 

Trumöppning 2: 
Konstruktion 

Brustna/ojämna skarvar 
trumma-barriär 

Bredd glipa (cm i snitt)               

Genomsläpplighet (0-5):               

Klättringsbarhet (0-5):               

Skadat styrhinder Ja/Nej:        

Övriga fel/brister:                 

Helhet konstruktion Övriga fel/brister:                 

Mark och 
framkomlighet 

Trumöppning 1: Material 
vid ingång (% av marken vid 
öppningen) 

Vedartad veg (% av ingång):                

Örtartad veg (%):               

Skräp (%):               

Förna (%)               

Annat (typ, %):               

Trumöppning 2: Material 
vid ingång (% av marken vid 
öppningen) 

Vedartad veg (% av ingång):                

Örtartad veg (%):               

Skräp (%):               

Förna (%)               

Annat (typ, %):               

Bottenmaterial i trumman 
(cm djupt) 

Jord/Sand/Grus (cm från botten):               

Förna (cm):               

Vatten (cm):               

Skräp (cm):               

Annat (typ, cm):               

Tot maxdjup (cm):               

Tot snittdjup (cm):               

Övriga brister:                 

Konstruktionsspec. 
(om saknas i MWL) 

Diameter (cm):                 

Längd (m):                 

Material:                 
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Barriärslut Sida: Ände: Koordinater:             

Felorsak Feltyp Kvantifiering Kommentar Foto  X 

Konstruktion 

Vält barriärslut Del av barriärslut (%):               

Skador ovantill 

Snitt höjdminskning (cm):               

Max höjdminsknig (cm):               

Del av barriärslut (%):               

Effektiv höjd 
Min. höjd (cm):               

Snitthöjd (cm):               

Markeringspinnar saknas Ja/Nej:               

Övriga brister:                 

Klättringsmöjlighet 

Material på insidan om 
barriärslutet (% av 
barriärslutets markyta) 

Förna (%)               

Vedartad veg (%):                

Örtartad veg (%):               

Skräp (%):               

Annat (typ, %):               

Klättringsbarhet (0-5):               

Övriga brister:                 

Konstruktionsspec. 
(om saknas i MWL) 

Vinkel (grader):                 

Längd (cm):                 

Material:                 
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Stoppränna Nummer:   Koordinater:             

Felorsak Feltyp Kvantifiering Kommentar Foto X 

Konstruktion 

Brustna/ojämna skarvar 
ränna-barriär 

Bredd glipa (cm i snitt)               

Genomsläpplighet (0-5):               

Klättringsbarhet (0-5):               

Effektivt djup  Djup, mark till galler (cm):               

Övriga brister:                 

Mark och 
framkomlighet 

Bottenmaterial i ränna 
(djup cm) 

Förna:               

Skräp:               

Vatten:               

Annat (typ, djup cm):               

Totalt djup (cm):               

Vegetation i ränna 
Vedartad veg %:                

Örtartad veg %:               

Övriga brister:                

Konstruktionsspec. 
(om saknas i MWL) 

Längd (m):                 

Bredd (cm):                 

Gallerbredd (cm):                 

Material:                 

 

Övrigt:                   
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Bilaga 2. Protokollsbeskrivning 

Protokollbeskrivning: Protokoll för teknisk besiktning  

av groddjursåtgärd vid väg 
2018-05-13 Emma Håkansson, J-O Helldin 

Protokollet för teknisk besiktning av groddjursåtgärder vid väg ska kunna användas utan djupare förkunskaper för att 

på ett objektivt och repeterbart sätt utvärdera hur väl åtgärden uppfyller avsedda tekniska specifikationer. 

Protokollet innehåller en sektion för varje del av åtgärden som utvärderas separat: vardera sida av barriären, vardera 

trumma, vardera barriärslut etc. Varje del utvärderas utifrån brister i förhållande till konstruktionens tänkta 

utformning och skötsel. Besiktningen frånser därmed eventuella för- och nackdelar i vald konstruktionstyp (t.ex. 

trummornas diameter och vinkel på barriärsluten).  

En åtgärd består av: 

1. en eller flera barriärer vars funktion är att hindra groddjur att komma upp på vägen, samt i de flesta fall också 

2. en eller flera trummor vars funktion är att låta djuren passera under vägen.  

Barriärerna: Brister i barriärernas funktion kan bero på att barriären skadats så att djuren kan komma igenom den 

eller att djuren av olika omständigheter kan tänkas kunna klättra över, exempelvis på grund av skräp eller grenar 

över eller intill barriären. Resultaten från besiktningen ska användas för att bedöma om barriärfunktionen har 

försämrats sedan byggnation. Denna besiktning är huvudsakligen kvantitativ men innehåller också kvalitativa 

bedömningar som kan kräva viss förkunskap om hur djuren rör sig och klättrar. 

 Genomsläpplighet bedöms på en skala 0–5 där 0=”Inga arter kan tänkas passera”, 1=”Viss arter kan möjligen 

passera” och 5=”De flesta arter kan enkelt passera”.  

 Klättringsbarhet bedöms på en skala 0–5 där 0=”Inga arter kan tänkas ta sig över”, 1=”Vissa arter kan möjligen 

ta sig över” och 5=”De flesta arter kan enkelt ta sig över”. 

Lägre delen av skalan syftar främst på arterna av salamander som är små och klättrar bra men kan tänkas vara 

relevanta för andra arter i vissa fall. Bedömningen kalibreras mellan inventerare.  

Trummorna: Protokollet ska användas för att utvärdera om någon omständighet kan försvåra för djuren att ta sig in i 

och genom trummorna. Passage genom trumman försvåras om till exempel förna ansamlas i trumman eller om 

trumman är vattenfylld. 

För varje del av åtgärden som besiktigas anges koordinater samt nummer, sida eller ände för att göra det så tydligt 

som möjligt vilket verkligt objekt som är kopplat till protokollet. För sida och ände kan väderstäck-om-vägen 

användas i de flesta fall. Med fördel kan en skiss ritas över åtgärden med referenser till de delar som besiktigats. Det 

är särskilt viktigt att tydliggöra hur trummorna numrerat, de kan ibland vara många. 

Allmänt: 

- Innan besiktning, kontrollera vilka uppgifter som finns i miljöwebb landskap (MWL). Denna information kan 

fungera som underlag vid besiktningen, dessutom kan inventeraren ha möjlighet att komplettera saknade 

uppgifter 

- Var noga med att ange objekt-ID på varje ark/fil. Detta ska vara samma som i MLW. 

- I kolumnen foto, ange om foto tagits som komplement till informationen på raden. Om möjligt, ange 

filnamn/bildnummer från kameran annars kan rutan kryssas.  

- Längst till höger finns en kolumn X där de punkter som besiktigats kan kryssas av så att ingen glöms bort.



 

Bilaga 3. Tabeller över besiktningsresultat för samtliga objekt  

   

 Namn X Y Län Kommun TRV-region Driftområde Vägnr 

G134  Spraxkya 518857 6698464 Dalarnas Borlänge Mitt Borlänge 656 
G135 Flaten 619074 6706447 Gävleborgs Gävle Mitt Gävle 509 
G178 Skeppsdalström 699109 6579083 Stockholms Värmdö Stockholm Värmdö 222 
G179 Lillbyasjön 662500 6682338 Uppsala Östhammar Öst Tierp 290 
G181 Skårby 655840 6568469 Stockholms Salem Stockholm V Södertörn 584 
G251 Gullsjön 674687 6597628 Stockholms Täby Stockholm Norrortsleden 265 
G180 Tränningstorpasjön 374353 6397247 V Götalands Borås Väst Borås 27 
G182 Ässet 338293 6469398 V Götalands Vänersborg Väst Trollhättan 697 
G184 Barnarp 451618 6394678 Jönköpings Jönköping Syd Jönköping 842 
G186 Spångån 386580 6348479 V Götalands Svenljunga Väst  Ätradalen 1564 
G188 Stora Vardsjön 351842 6420834 V Götalands Alingsås Väst Landvetter 1750 
G189 Hoppetjärnet 282797 6539015 V Götalands Strömstad Väst N Bohuslän 164 
G192 Björnvattnet 305792 6459250 V Götalands Orust Väst Uddevalla 764 
G193 Hällekis 408805 6499664 V Götalands Götene Väst N Skaraborg 2727 
G194 Brönbäcken 283568 6538794 V Götalands Strömstad Väst N Bohuslän 164 
G195 Källemyr 291724 6510974 V Götalands Tanum Väst N Bohuslän 6 
G196 Järnklevevattnet 307566 6472239 V Götalands Uddevalla Väst Uddevalla 161 
G109 Högestad 428394 6151825 Skåne Ystad Syd Österlen 999 
G202 Sillaröd 432835 6174649 Skåne Tomelilla Syd Österlen 1589 
G110 Häljarp 370710 6191296 Skåne Landskrona Syd Malmö 1147 
G187 Brokhult 442065 6267816 Kronobergs Älmhult Syd Ljungby 120 
G102 Smedstorp 443224 6156997 Skåne Tomelilla Syd Österlen 11 
G103 Högestad mosse 427254 6151927 Skåne Ystad Syd Österlen 999 
G108 Dammgården 433445 6145206 Skåne Ystad Syd Österlen 1019 
G111 Förlängning Tryde 431658 6158046 Skåne Tomelilla Syd Österlen 19 
G106 Tryde 431595 6157916 Skåne Tomelilla Syd Österlen 19 
G104 Stensberg 441487 6156582 Skåne Tomelilla Syd Österlen 11 
G105 Kåseberga 440611 6138575 Skåne Ystad Syd Österlen 1022 
G107 Vikhög 372303 6178203 Skåne Kävlinge Syd Malmö 1135 
G203 Klakebäcksvägen 554101 6228042 Blekinge Karlskrona Syd Blekinge 754 
G204 Strömsberg 539665 6242807 Blekinge Karlskrona Syd Blekinge 729 
G177 Fjugesta 491799 6559788 Örebro Lekeberg Öst Örebro 204 
G190 Visterudsmossen 413431 6605578 Värmlands Forshaga Väst Karlstad 62 
G191 Kyrksten 466129 6589060 Värmlands Storfors Väst Kristinehamn 607 
G114 Bensbyn-Örarna 830760 7303687 Norrbottens Luleå Norr Luleå 596 
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 Konstruktionstyp 

 Byggnads år Antal trummor Styrhinder Vinkel barriärslut (grader) Antal stopprännor Material: Barriär Material: Trummor 

G134  2009 4 Nej - 1 Betong (t) Plast 
G135 2012 7 Nej - 0 Betong (t) Betong (t) 
G178 2015 5 Nej 90 2 Metall Plast 
G179 2005 8 Nej 90 4 Metall Plast 
G181 2005 5 Ja - 0 Betong (t) Järn 
G251 2008 4 Nej - 0 Plast Betong (t) 
G180 2012 2 Nej 130 0 Betong (t) Betong (t) 
G182 2015 3 Ja 90 1 Metall Betong (t) 
G184 2016 1 Nej 90 0 Betong+trä (t) Plast 
G186 2017 3 1 av 3 90 0 Metall  Plast (+betong) 
G188 2010 2 Nej 90 0 Betong (p) Betong (p?) 
G189 2010 5 Nej 90 0 Betong (p) Betong (t?) 
G192 2013 5 Ja 90 1 Betong (p) Betong (t) 
G193 2011 3 Nej 90 1 Betong (p) Betong (p?) 
G194 2012 2 Nej 90 0 Betong (p) Betong (t) 
G195 2015 2 Nej 90 0 Betong (p) Betong (t) 
G196 2015 2 1 av 2 90 2 Metall Plast/Betong (t) 
G109 2004 2 Ja 90 0 Betong (t) Plast 
G202 2017 0 - 90 0 Betong (t) - 
G110 2008 0 - 90 0 Metall - 
G187 2017 3 Nej 90 0 Betong (p) Betong (t) 
G102 2008 0 - - 0 Metall - 
G103 2004 0 - 90 0 Metall - 
G108 2011 0 - 120 0 Betong (t) - 
G111 2006 0 - 90 0 Betong (t) - 
G106 2004 0 - 90 0 Betong (t) - 
G104 2008 1 Ja 90 0 Betong (t) Betong (t) 
G105 2009 0 - 170 0 Betong (t) - 
G107 2011 0 - 110 0 Metall - 
G203 2017 2 Nej 90 4 Betong (p) Betong (p?) 
G204 2017 2 Nej 90 0 Betong (p) Betong (p?) 
G177 2000 2 Nej 130 0 Betong+trä (t) Betong (t) 
G190 2014 3 Ja - 0 Betong (t) Plast 
G191 2014 5 Nej 90 1 Metall Betong (t?) 
G114 2013 3 Nej  90 0 Betong (t) Plast 
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-  

  

 Vegetation och Röjning 

 

Örtartad 
vegetation (%) 

Vedartad 
vegetation (%) 

Klättringsbar 
sträcka (%) 

Klättringsbarhet, 
material (%) 

Bristande röjning 
(snitt, %) 

Höjd örtartad 
veg. (cm) 

Höjd vedartad 
veg. (cm) 

G134  1 0 0 0 0,5 12,5 0 

G135 65 0 0,5 0,5 25 50 0 

G178 45 1 30 1,5 90 75 50 

G179 3 0,5 0 0 40 80 75 

G181 10,5 0 5,5 1 5 7,5 0 

G251 89,5 55 60 1 100 120 >200 

G180 95 0,5 70 1 100 65 25 

G182 5,5 0 2,5 0,5 75 90 0 

G184 75 0 15 1 85 61 0 

G186 1 0 0,5 1 90 82,5 75 

G188 50 0 45 0,5 66 80 0 

G189 75 10 60 1,5 100 100 10 

G192 75 0 75 1 100 75 100 

G193 65 0 30 1 100 70 0 

G194 99 10 85 1,5 100 135 100 

G195 9 0 12,5 1 95 70 100 

G196 5 2,5 3 1 100 80 >200 

G109 90 6 90 2,5 100 120 110 

G202 0 0 0 0 0 0 0 

G110 50 50 90 3 100 100 150 

G187 7,5 0 2,5 1 90 50 0 

G102 90 2 100 2 100 120 110 

G103 100 10 90 2 100 120 100 

G108 25 2 20 1 100 100 70 

G111 90 2 90 1 100 80 100 

G106 90 10 90 2 100 80 80 

G104 100 0 100 5 100 120 0 

G105 99 0 80 1 100 100 0 

G107 100 0 100 2 100 100 0 

G203 0 0 0 0 80 80 0 

G204 0 0 0 0 45 55 0 

G177 60 0 10 2,5 80 50 0 

G190 40 15 30 1 80 110 75 

G191 45 7,5 55 1 95 110 105 

G114 80 10 0 1 40 35 - 
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 Barriärer: Konstruktion 

 

Snitt glipa 
barriär/barriär (cm) 

Max glipa barriär/ 
barriär (cm) 

Klättringsbarhet, 
skarvar (snitt) 

Genomsläpplighet 
skarvar (snitt) 

Effektiv höjd 
(snitt, cm) 

Minsta 
höjd (cm) 

Skador ovantill 
barriär (m) 

Vält barriär 
(m) 

Snittlutning 
(snitt, grader) 

Maxlutning 
(grader) 

G134  0,2 2 1 0 43 25 0,1 0 0 0 

G135 0,15 0,5 1 0 48 43 0,2 0 0 0 

G178 0 0 0 0 38 20 0 0 0 10 

G179 0 0 0 0 40,5 39 0 0 0 5 

G181 0,15 5 1,5 1 25 22 10 0 4 10 

G251 0,75 7 3,5 3 34,5 0 0 10 15 90 

G180 0,1 0,5 0,5 0 52 45 0 0 0 0 

G182 0 0 0 0 41 36 0 0 0 5 

G184 0,35 2 1 0,5 51 15 0 0 0 0 

G186 0 0 0 0 42 48 0 0 2,5 10 

G188 0,15 0,5 1 0 42 31 0,48 0 0 0 

G189 0,2 0,9 1 0 35 22 20 0,5 0 0 

G192 0,1 0,5 1 0 38 25 0,15 0 0 0 

G193 0,2 0,6 1 0 43 42 0 0 0 0 

G194 0,2 2 1 0 35 20 6,6 0 0 0 

G195 0,15 1 1 0 42 33 0 0 0 0 

G196 0 0 0 0 41 36 0 0 7,5 10 

G109 0,05 0,2 1 0 32,5 6 0 0 0 10 

G202 0,1 0,5 1 0 52 35 0 0 0 0 

G110 0,1 8 0 1 30 25 0 20 20 70 

G187 0,2 0,6 1 0 43 37 0 0 0 0 

G102 0,1 0,3 0 0 35 20 0 0 3 10 

G103 0,1 15 1 4 32 22 0 0 20 -40 

G108 0,3 1,2 1 0 47 38 0 0 0 0 

G111 0,1 0,5 1 0 55 39 0 0 0 5 

G106 0,1 1 1 0 30 28 0 0 0 0 

G104 0,1 1 1 0 42,5 0 0,09 0 0 0 

G105 0,3 1,5 1 2 45 19 0 0 0 0 

G107 11 12 0 4 40 30 1,2 0 10 30 

G203 0,15 0,5 1 0 43 32 0 0 0 0 

G204 0,2 0,5 1 0 43 26 0 0 0 0 

G177 0 0,5 0 0 53 45 29 0 0 0 

G190 0,1 0,5 1 0 50 32 0 0 0 0 

G191 0 0 0 0 38,5 0 0 0 7,5 20 

G114 0 0 0 0 55,5 54 0 0 0 4 
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 Trummor: Konstruktion 

 

Snitt glipa trumma/ 
barriär (cm) 

Max glipa 
trumma/barriär (cm) 

Genomsläpplighet 
trumma/barriär (snitt) 

Genomsläpplighet 
trumma/barriär (max) 

Klättringsbarhet 
trumma/barriär (snitt) 

Klättringsbarhet 
trumma/barriär (max) 

Något styrhinder 
skadat (Ja/Nej) 

G134  0,17 1 0 0 0,17 1 - 

G135 0 0,1 0 0 0 0 - 

G178 0 0 0 0 0 0 - 

G179 0,21 1,5 0 0 0,29 2 - 

G181 0,06 0,5 0 0 0,75 1 Nej 

G251 4,71 10 2,14 5 2,43 5 - 

G180 0,03 0,1 0 0 0,5 1 - 

G182 0 0 0 0 0 0 Ja 

G184 0 0 0 0 0 0 - 

G186 0 0 0 0 0 0 Nej 

G188 0,23 0,3 0 0 1 1 - 

G189 0,55 4 0 0 0,6 2 - 

G192 0,02 0,1 0 0 0 0 Ja 

G193 0,23 0,5 0 0 0,67 1 - 

G194 0,28 0,5 0 0 0,75 1 - 

G195 0,45 0,5 0,25 1 0,5 1 - 

G196 0 0 0 0 0 0 Nej 

G109 0,5 0,5 0 0 1 1 Ja 

G202 - - - - - - - 

G110 - - - - - - - 

G187 0,45 1 0 0 0,5 1 - 

G102 - - - - - - - 

G103 - - - - - - - 

G108 - - - - - - - 

G111 - - - - - - - 

G106 - - - - - - - 

G104 0,4 0,5 0 0 1 1 Ja 

G105 - - - - - - - 

G107 - - - - - - - 

G203 0,88 1 0 0 1 1 - 

G204 1,63 2 0 0 1 1 - 

G177 0 0 0 0 0 0 - 

G190 0,02 0,1 0 0 0,17 1 Nej 

G191 2,73 10 0,7 5 1,8 5 - 

G114 0 0 0 0 0 0 - 

-  
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 Trummor: Rensning 

 

Veg vid ingång 
(snitt, %) 

Övervägande material 
vid ingång 

Snittdjup, bottenmaterial 
(snitt, cm) 

Maxdjup bottenmaterial 
(snitt, %) 

Övervägande 
bottenmaterial  

G134  26,25 Förna 3,63 6 Vatten/Förna 

G135 43,93 Örtartad veg./Förna 0,41 1,79 Förna/Jord 

G178 16,5 Förna 8,5 4,3 Förna/Jord/Sand 

G179 2,5 Grus 1,46 1,98 Jord/Grus 

G181 2,22 Grus/Vatten 1,75 5,2 Jord/Sand/Grus 

G251 45 Ört. Veg/Förna/Grus 4,13 6,13 Förna/grus/Vatten 

G180 85 Örtartad vegetation 4 7,5 Jord 

G182 0 Grus 3 7 Förna 

G184 95 Örtartad vegetation 5 6,2 Jord/Sand/grus 

G186 10 Sten/Grus 1,33 10 Sand/Förna 

G188 15 Grus/sten 3,33 3,37 Jord/Sand/grus 

G189 53,5 Örtartad vegetation 1,2 4,82 Jord/Lera 

G192 22,2 Förna/Grus 0,06 3,28 Förna/Jord/Sand 

G193 60 Ört. Veg/Förna 0,33 0,83 Grus/förna/vatten 

G194 90 Örtartad vegetation 5 6,25 Jord/Lera 

G195 20 Grus/Gyttja 0 1 Grus 

G196 5 Grus/Förna/Stenar 0 1,5 Grus/förna 

G109 92,5 Örtartad vegetation 8 10 Jord/Sand/grus 

G202 - - - - - 

G110 - - - - - 

G187 40 Grus 4,5 4,75 Sand/grus 

G102 - - - - - 

G103 - - - - - 

G108 - - - - - 

G111 - - - - - 

G106 - - - - - 

G104 25 Sand 30 30 Jord/Sand 

G105 - - - - - 

G107 - - - - - 

G203 0 Sand 3 4,5 Sand 

G204 0 Sand 2,25 4 Sand/grus 

G177 33,75 Förna 8 9,5 Jord/Grus 

G190 25 Grus/sand 8 9,73 Grus 

G191 14,7 Förna/grus 2,4 5,1 Jord/Grus 

G114 75,83 Örtartad vegetation 8,33 8,33 Förna 
-  
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 Barriärslut Stoppränna 

 

Skadat/vält 
barriärslut (max, %) 

Min höjd barriärslut 
(min, cm) 

Saknas markerings- 
pinnar (Ja/Nej) 

Klättringsbarhet, 
barriärslut (snitt) 

Veg, barriärslut 
(snitt, %) 

Förna 
(snitt, %) 

Veg. i stoppränna 
(snitt, %) 

Maxdjup material i 
stoppränna (snitt, cm) 

Övervägande 
bottenmaterial 

G134  - - - - - - 0 0,5 Förna 

G135 - - - - - - - - - 

G178 0,25 37 Ja 0,75 15 53,88 0 4,5 Skräp 

G179 0 39 Ja 0 3 17,5 0 2,5 Förna 

G181 0 24 Ja 1 10 40 - - - 

G251 - - - - - - - - - 

G180 0 47 Ja 1,25 87,5 0 - - - 

G182 0 37 Ja 0 0 15,5 0 16 Skräp/Förna 

G184 0 15 Ja 0,75 36,25 1,25 - - - 

G186 0 38 Ja 0 2,5 45 - - - 

G188 10 31 3/4 0,25 14 60 - - - 

G189 10 36 Nej 1 8,75 42,5 - - - 

G192 0 15 Ja 1,38 64,5 35 0 0,1 Förna 

G193 40 20 Ja 0,75 15,25 77,5 0 3 Förna 

G194 0 28 Nej 1,25 46,25 8,75 - - - 

G195 0 39 Ja 0,5 27,5 4 - - - 

G196 0 40,5 Ja 0 0 20 5 0 - 

G109 25 10 Ja 1,25 97,5 17,5 - - - 

G202 0 45 Ja 0 0 50 - - - 

G110 0 20 Ja 2 100 0 - - - 

G187 0 40 Ja 0,33 33,75 76 - - - 

G102 - - - - - - - - - 

G103 0 20 Ja 2 105 0 - - - 

G108 15 27 Ja 0 18 1 - - - 

G111 0 50 Ja 0 70 0 - - - 

G106 0 39 Ja 1 10 50 - - - 

G104 50 25 Ja 1 0 52,5 - - - 

G105 0 38 Ja 1 85 0,5 - - - 

G107 0 40 Ja 2 100 0 - - - 

G203 0 42 Ja 0 0 15 0 28 Jord/förna 

G204 0 42 Ja 0 0 1 - - - 

G177 100 5 Ja 1,5 25 75 - - - 

G190 - - - - - - - - - 

G191 0 35 Ja 0,25 13,75 20,25 2 10 Förna/Stenar 

G114 0 23 Ja 0,75 77,5 30 - - - 
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