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Groddjur kan drabbas hårt av vägar och 
järnvägar då de dels utgör barriärer i land-
skapet, dels innebär hög dödlighet och 
dels kan förstöra viktiga livsmiljöer för 
groddjur.
Groddjuren spenderar sina liv både på land och i vatten. 
Leken sker i vatten, där läggs och utvecklas också äggen 
medan övervintring oftast sker i skogsområden eller 
öppna gräsmarker. De kan också övervintra på botten 
av vattendrag eller sjöar. Groddjur är väldigt trogna sina 
lek- och övervintringsställen och vandrar däremellan 
på vår och sensommar/höst. Under dessa vandringar 
behöver de i vissa fall passera trafikerade vägar eller 
järnvägar för att nå sitt mål. För att bevara de ekologiska 
funktionerna, stärka populationer och minska antalet 
döda groddjur kan åtgärder vidtas vid utsatta väg- och 
järnvägsavsnitt i form av groddjurspassager eller ny-
skapande av livsmiljöer.

En tredjedel av alla groddjursarter hotas av utrotning i 
världen framförallt på grund av förlust av livsmiljöer. I 
Sverige finns 13 groddjursarter varav två är salamandrar, 
tre är paddor och de övriga åtta är grodor. Flest arter 
finns i södra Sverige. Vanlig groda, vanlig padda och 
åkergroda återfinns i stort sett i hela landet.

1 Lagstiftning och nationella mål
Enligt Miljöbalken (MB) ska värdefulla naturmiljöer 
skyddas och vårdas, den biologiska mångfalden ska be-
varas (MB 1:1) och alla som bedriver en verksamhet ska 
utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått 
som behövs för att motverka skada eller olägenhet på 
miljön.

Samtliga groddjur i Sverige är fridlysta (MB 8 kap och 
Artskyddsförordningen 2007:845); elva i artskydds-
förordningens bilaga 1 och fyra arter i bilaga 2 (två arter 
finns med i båda bilagorna). Enligt 2015 års rödlista 
är fem groddjursarter i Sverige rödlistade; lökgroda, 
strandpadda, grönfläckig padda, långbensgroda och göl-
groda. För de rödlistade arterna samt för klockgroda och 
större vattensalamander har åtgärdsprogram för hotade 
arter upprättats och genomförts. Många miljöer som 
innehåller groddjur är skyddade enligt det generella bio-
topskyddet (MB 7 kap § 11).

Det nationella miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” 
anger att den biologiska mångfalden ska bevaras och 
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Det innebär att groddjurens livsmiljöer 
och ekosystem samt deras funktioner och processer ska 
värnas och att arterna ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. 
Detta stärks också i miljömålet ”Myllrande våtmarker” 
där det står att våtmarkernas ekologiska funktion ska 
bibehållas, och ett delmål kring skapande av våtmarker 
finns. Trafikverket har genom det transportpolitiska 
hänsynsmålet fått ett tydligt uppdrag att bidra till de 
nationella miljömålen.

Mer specifika mål för vägars och järnvägars ekologiska 
funktion finns uttryckta i Trafikverkets riktlinjer för 
landskap (TDOK 2015:0323). Där fastställs bland annat 
att det ska finnas säkra passagemöjligheter för djur, och 
att riktade åtgärder för groddjur ska vara genomförda på 
identifierade konfliktsträckor för denna djurgrupp.



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 
begränsas genom skyddsåtgärder och i sista hand kan 
kompensationsåtgärder vara aktuellt. Den här så kallade 
skadebegränsningshierarkin ska tillämpas under hela 
planläggningsprocessen.

När man gör en bedömning av projektet är det viktigt 
att frågan om groddjur lyfts tidigt i processen samt att 
man anger hur omfattande ingrepp projektet innebär. 
Eftersom groddjur har ett tydligt lagskydd, och ingrepp 
i känsliga miljöer kan komma att ske, är det en viktig 
fråga att ta upp för att undvika att projektet kompliceras 
och drar ut på tiden.

Påverkan på groddjur kan förekomma i flera sorters 
projekt:
• I alla nybyggnationer, både väg och järnväg, kan 

biotopförstörelse förekomma.
• Nya vägar och befintliga vägar kan även vara/bli 

barriärer för groddjur.
• När det gäller järnvägar vet man inte så mycket om 

deras barriäreffekt för groddjur. De torde inte vara 
lika stort problem som vägar. Ett problem är dock 
kabelbrunnar och kanalisationer i vilka groddjur 
kan ramla ner utan att sedan kunna ta sig upp.

2.1 Planläggning av väg eller järnväg
I början av planeringen/utredningen kartläggs grod-
djursmiljöer genom kontroll och analys av befintliga 
naturinventeringar, uppgifter i artportalen samt kart-
studier. Kartstudier ska utgå från förekomst av lek- 
miljöer, vistelsemiljöer och övervintringsmiljöer. Kon-
takta länsstyrelsen, berörda kommuner och andra natur-
vårdsaktörer för att se om de har uppgifter om groddjur 
i området. Tänk på att de flesta groddjursmiljöer inte är 
kartlagda, vilket gör att de inte kommer med i en under-
sökning av befintligt material. Kontakta även miljö- 
specialist på Trafikverket för att kontrollera om det 
finns tidigare bristanalyser med avseende på konflikter 
mellan groddjur och vägar (observera att de bristanaly-
ser som gjorts inte är totalomfattande). Kartläggningen 
ska göras av en ekolog.

En inventering utförs om indikationer finns på att 
skyddsvärda arter finns i området eller om projektet 
påverkar vattenmiljöer. Inventeringar utförs bäst på 
våren då groddjuren vandrar från övervintringsplatser 
till lekområden och under tiden de leker/spelar. Tid för 
lek beror på art, geografiskt läge samt klimatvariationer. 
Inventeringar och utredningar måste anpassas så att 
rätt information även tas fram till eventuella dispens-
ansökningar enligt artskyddsförordningen och/eller det 
generella biotopskyddet. 

Om värdefulla groddjursmiljöer berörs genom att vägen 
till exempel skär av en våtmark eller övervintrings-
plats, ska inventeringen visa vandringsstråk och var 
konfliktpunkten finns så att åtgärder kan genomföras 
på rätt ställe. För att hitta konfliktpunkter kan platser 
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där överkörda groddjur hittats studeras. För att få mer 
detaljerad kunskap använder man sig lämpligen av en 
så kallad ”plockinventering” då en tillfällig barriär sätts 
upp tillsammans med insamlingshinkar så att man kan 
räkna hur många groddjur som vandrar just på det  
stället. Ibland är det inte möjligt att åtgärda hela konflikt- 
sträckan/alla konfliktpunkter längs en väg/järnväg. Då 
är det viktigt att sätta ett mål för åtgärden för att kunna 
motivera åtgärdsförslaget och kunna följa upp åtgärden.

2.2 Projektering
Om en groddjursbarriär har konstaterats behöver en 
åtgärd genomföras. Likaså behövs åtgärder om grod-
djursbiotoper kommer att förstöras av projektet. Vad för 
åtgärd som krävs beror på omständigheterna i området 
och projektet. Det finns flera sorters åtgärder som kan 
vara aktuella:
• Bygga en groddjurspassage (med tunnlar/ 

trummor och ledstrukturer)
• Sätta upp en barriär
• Skapa lekvatten
• Skapa övervintringsområden
• Tillfälliga avspärrningar
• Groddjursevakuering från kabelbrunnar

Att minska barriäreffekten och underlätta groddjurens 
vandring måste vara första prioritet. Om det är en tydlig 
konfliktpunkt ska en passage byggas. Det kan dock vara 
svårt att avgöra när det är en tydlig konfliktpunkt eller 
hur stor konflikten ska vara för att man ska bygga en 
passage. Eftersom det inte finns några givna svar får ut-
redningsprocessen och samrådet avgöra om en passage 
ska byggas eller inte.

Att skapa lekvatten och övervintringsåtgärder görs ofta 
som kompensation för förstörda biotoper. När kon-
flikten är av mindre omfattning kan sådana åtgärder 
användas istället för 
att bygga en passage. 
På ett lokalt plan kan 
detta vara en bra åt-
gärd, men ser man till 
landskapsperspektivet 
räcker inte detta som 
åtgärd. Om inte grod-
djuren ges möjlighet 
att passera vägen  
säkert förhindras 
deras möjlighet att 
sprida sig i landskapet 
och ha utbyte med 
andra populationer.

Vid utformning av 
åtgärderna använd an- 
visningarna rörande  
groddjurspassager i ”Krav för vägars och gators utform-
ning (VGU)” (Publikation 2015:086). 

Samråd med vägutformare om behov av räcken vid 
åtgärden.

Ritningar för åtgärdsförslagen tas fram.

Konstruktion för plockinventering av groddjur, med tillfällig 
barriär.  Foto: Mats Lindqvist
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Passage
Vid anläggande av groddjurspassager anläggs oftast en 
passage i form av en tunnel med kopplade ledstrukturer. 
Minst två tunnlar ska anläggas (en i varje ände av led-
strukturerna) och är det en lång sträcka kan fler behövas.
• Till tunnel kan konventionella betongrör/trummor 

användas med en diameter runt 50 centimeter med 
en gjutning av egen krage som överskjutande del 
(metall har visat sig fungera dåligt). Tunnelelemen-
ten kan med fördel vara isolerade. Tunnelgolvet 
beläggs med naturligt smågrus (ej sand som för- 
svårar gång för smådjuren) och får gärna vara 
fuktigt, dock får röret ej fyllas helt. Det är viktigt 
att det inte lämnas sprickor mellan trumman och 
ledarmen då groddjuren kan klättra ut där.

• Ledarmar ska göras av något beständigt material 
och beprövade metoder ska användas. Upp- och 
nervända T-formade betongelement med en liten 
utskjutande kant upptill fungerar enligt erfarenhet 
bra då det ger stabilitet, förhindrar att groddjuren 
gräver sig under, förhindrar att vegetation etablerar 
sig framför fångstarmen och ger enklare skötsel. 
Man kan också endast använda L-stöd så länge de 
är helt täta.

• Om viltstängsel finns kan dessa kompletteras med 
finmaskigt nät (< 7 mm) där överdelen är bockad 
(för att hindra klättrande djur från att komma över) 
eller med plastskivor. Dessa måste grävas ner 20 
centimeter i marken.

• Det är viktigt att det är inte finns några glipor i 
konstruktionen då minsta öppning ger möjligheter 
för groddjuren att klättra upp och komma upp på 
vägbanan.

• För att leda in groddjur i passagen, både vid ingång 
och vid utgång av tunneln kan ”styrhinder” an-
vändas. Dessa kan hjälpa groddjur att hitta in i 
tunnelrören.

Barriär
 I vissa fall kan det räcka med att bara förhindra att 
groddjuren tar sig upp på vägen genom att skapa en  
barriär, men det är troligtvis inte en bra åtgärd lång-
siktigt. En sådan åtgärd kan dock vara lämplig i de 
fall då vägen ligger nära ett lekvatten men vandrings-
stråket inte går över vägen och man endast vill för-
hindra att groddjuren kommer upp på vägen och körs 
över. Tillfälliga avspärrningar/barriärer kan behöva 
sättas upp under byggen för att förhindra skador på 
groddjurspopulationen. 

Barriärer görs på samma sätt som ledarmar till passager 
(se ovan).
Dessa barriärer bör endast användas i nödfall då de 
skapar hinder för de djur som av misstag kommit ut 
på vägen, samt att de långsiktigt förhindrar spridning i 
landskapet.

Lekvatten
När man anlägger olika former av våtmarker för Groddjurspassage.  Foto: Mats Lindqvist

groddjuren att använda som lekvatten bör man tänka på 
följande:
• Dammar ska vara tallriksformade med svagt  

sluttande kanter med, för att säkra att det finns  
vatten under hela säsongen, en djuphåla i mitten 
med ca 1,5 meters djup. Diametern bör vara ca 20 m.

• Trädridåer och höga buskar kan behöva gallras eller 
tas bort för att öka solinstrålningen på södra sidan 
av dammen. Vid nyanläggning i öppen mark kan 
lövträd och buskar behöva planteras på den norra 
sidan.

• Bottensubstratet bör bestå av finkornigt material, 
vilket även gynnar etableringen av vattenväxter. 
Vattenväxter i dammen planteras för att förhindra 
överetablering av trådalger. Salamandrar behöver 
också vattenväxter för att fästa sina ägg på och 
grodor söker skydd bland vegetationen. En tredje-
del av vattenytan bör dock vara fri från vegetation 
och halva stranden bör etableras med vegetation. 
Förslag på arter (som måste anpassas efter geo- 
grafiskt läge): dyblad, vit näckros, svalting, borst- 
nate, pilblad, hästsvans, axslinga, dikeslånke, horn-
särv, vatten-/sköldmöja, näckmossa, blomvass,  
mannagräs, rosendunört, igelknopp, förgätmigej. 
Man kan även låta växter återetablera sig spontant. 
Om det är möjligt kan man ta växter från om- 
givningen och plantera in.

• Vattenkvaliteten i dammen är viktig och vattnet bör 
inte ha pH under 5, och ha låga kvävekoncentratio-
ner (nitrat under 0,13 mg/l och ammonium under 
0,25 mg/l).

• Eventuellt kan man tillföra larver/yngel i både nya 
dammar och vid restaurering av befintliga små-
vatten (dispens krävs).

Det är en fördel om flera dammar anläggs i närheten 
av varandra. Eventuellt kan ledstrukturer med block, 
stenar, stammar, lövträd och buskage behöva anläggas 
mellan lekvattnen. Dessa strukturer fungerar även som 
gömställen för djuren.

Eftersom det inte är självklart vem som är huvudman 
för skapade lekvatten behöver skötselansvaret klargöras 
i projektet för att säkerställa den framtida skötseln.



Vanlig groda i lekvatten.  Foto: Mats Lindqvist
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Övervintringsplatser
Groddjur övervintrar gärna nedgrävda eller bland stenar 
och löv. För att skapa övervintringsplatser kan följande 
göras:
• Övervintringsgropar grävs ner till frostfritt djup på 

en yta av cirka 2x2 m. Gropen fylls med en bland-
ning av lövkompost, lövved och sten (15-25 cm i 
diameter). Halva ytan täcks med jord.

• Massor från grävda lekdammar kan med fördel an-
vändas till täckning av skapade övervintringsplatser.

• Stenmurar eller stenrösen kan fungera bra som 
övervintringsplatser. Dessa kan byggas upp av sten 
från väg-/järnvägsbygget. Dessa fungerar även som 
ledstrukturer.

Eftersom det inte är självklart vem som är huvudman 
för skapade övervintringsplatser behöver skötsel- 
ansvaret klargöras i projektet för att säkerställa den 
framtida skötseln.

Ledstrukturer
Ledstrukturer kan vara bra att anlägga för att ge grod-
djuren skydd då de ska ta sig mellan lekområde och 
övervintringsområde. Sådana ledstrukturer kan vara 
exempelvis stenrösen, rishögar och buskar.

2.2.1 Konsekvenser
Utifrån vald teknisk lösning analyseras permanenta och 
tillfälliga miljökonsekvenser. Det är viktigt att beskriva 
både positiva och negativa konsekvenser. När projektets 
konsekvenser bedöms behöver man exempelvis beskriva 
hur stor andel av biotopen som förstörs och hur popula-
tionen påverkas.

2.2.2 Skyddsåtgärder
Utifrån de konsekvenser som åtgärderna får kan skydds-
åtgärder komma att krävas. Vilka åtgärder behövs för 
att minska eventuella negativa konsekvenser? Krav på 
skyddsåtgärder kan också komma genom beslut om an-
sökan om dispens från artskyddsförordningen eller från 
det generella biotopskyddet.

Sätt krav på tidsaspekt för åtgärderna. Åtgärder bör inte 
genomföras under lekvandringen, men viktigast är att 
arbetstiden görs så kort som möjligt.

2.3 Förfrågningsunderlag

2.3.1 Totalentreprenad
Exempel på funktionskrav

”Groddjur ska, under en period av X år efter passagens 
anläggning eller åtgärdande, passera genom tunnlarna 
i samma utsträckning som naturlig förflyttning förbi 
berörd sträcka innan åtgärd.”

Ett funktionskrav enligt ovan kräver mycket kunskap 
och de flesta entreprenörer ovana vid att planera, ana-
lysera och bygga groddjurspassager. Därför är det oftast 
mer lämpligt att ange en teknisk lösning för åtgärderna.

Om man ändå väljer att ange funktionskrav så måste för-
utsättningar utförligt beskrivas i den tekniska beskriv-
ningen (TB), så att entreprenören kan räkna på vad en 
lösning kan kosta. Om funktionskrav väljs istället för en 
teknisk lösning så måste det vara möjligt att mäta resul-
tatet och jämföra med de förutsättningar som angivits i 
den tekniska beskrivningen.

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

2.3.2 Utförandeentreprenad
Planerade arbeten måste finnas med i mängdförteck-
ning (MF) och i teknisk beskrivning (TB) enligt Allmän 
material och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten 
(AMA). AMA anläggning 13 har använts här. I första 
hand ska befintliga koder och rubriker användas, men 
objektspecifika koder och rubriker kan vid behov be-
höva skapas.  Kursiv text nedan är riktad till författaren 
av bygghandlingen. 

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

Tunnelrör
PBB.43 Trumma av rör av betong, i ledningsgrav
PBB.55 Ledning av plaströr, vägrör, i ledningsgrav

Ange trumtyp samt specificera dimension och längd på 
trumman. Schakt beskrivs enligt CBB 3121 och fyll enligt 
CEC 3121.

Schakt
CBB.31 Jordschakt för rörledning
CEC.31 Kringfyllning för rörledning

Exempel på styrhinder.  Foto: Mats Lindqvist



Temablad SKAPA

Ledarmar och ledstrukturer
DEG.1 Räcken för väg, plan o.d. samt bro
DEG.31 Viltstängsel

GBC.252 Mur av betongelement kategori B vid nybyggnad
Krav på foglöshet måste anges här.
Ange form, höjd, eventuell maskstorlek, samt längder på 
ledarmarna. Hänvisa till ritning eller skiss.

Fyllning mot ledarmar och staket
CEB.122 Fyllning med jordmaterial för vegetationsyta

CEB.4 Fyllning för grundläggning av bro, mur, brygga, kaj, 
kassun m.m.

CEB.52 Fyllning mot bro, mur o.d. 
Specificera fyllmaterialet kring stängsel och ledarmar 
med fraktionsstorlek och mängder. 

Dammanläggning
CBB.1 Jordschakt för väg, plan o.d. samt vegetationsyta
Storlek på dammen och mängder anges och hur an- 
läggandet ska ske. Formulera krav och mängder och hän-
visa med fördel till ritning eller skiss.

Tätning av damm
JBE Vattentäta skikt av tätskiktsmatta, asfaltsmastix e.d. i 
anläggning
Beroende på om ett tätande material behövs för att anläg-
ga dammen. Beskriv vilket material som behövs och hur 
anläggandet ska ske under lämplig underrubrik. Formu-
lera krav och mängder och hänvisa med fördel till ritning.

Vegetation
DCL.11 Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord
Jord ska läggas ut så att växtbädd och terrass inte packas. 
Jorden lämnas lucker för att gynna etableringen och 
minska erosion. Observera att material som läggs framför 
ledstrukturerna ska vara sådant att inte grästillväxt  
gynnas, vilket underlättar skötseln och förlänger konstruk- 
tionens livslängd.
DDB.111 Sådd av gräs

DDB.121 Torvläggning med odlad torv

DDB.2 Plantering av plantskoleväxter m.m. 

DDB.5 Påförande av tillvarataget markskikt 

Ange arter, täthet och antal under kapitlen beroende på 
vad för slags vegetation som eftersträvas.

Övervintringsplats samt ledstrukturer av sten/block
CE Fyllning, lager i mark mm 
Beroende på vilket material som ska nyttjas används 
lämplig underrubrik. Formulera krav för anläggandet, 
mängder och hänvisa till ritning eller skiss.

3 Bygge och skötsel

3.1 Bygge
Detaljerna vid byggnationen har stor betydelse för funk-
tionen. Entreprenören ska i sin projektplan beskriva hur 
ställda krav ska uppfyllas. Utförande av miljökritiska 
moment beskrivs i kontrollplaner och arbetsberedning-
ar. Trafikverket ska följa upp kraven genom byggplats-
uppföljning, revisioner och besiktningar.

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

3.2 Skötselkrav
Ritning och skötselplan/beskrivning ska lämnas över 
från investering till underhåll. För att passager och 
andra konstruktioner ska fungera väl är det viktigt med 
årlig översyn och skötsel.

I Standardbeskrivningen för drift (SBD) bör följande 
finnas med:
• Inspektion av groddjurspassagerna ska ske en gång 

per år. Skador på ledarmar, trummor och fogar ska 
anmälas till beställaren.

• Passagerna behöver röjas manuellt varje år. Be-
siktning och årlig röjning ska ske i oktober så att 
eventuella brister hinner åtgärdas tills att grod-
djurssäsongen börjar. Besiktningsprotokoll ska vara 
beställaren tillhanda senast 31 oktober varje år.

• Grodpassagernas funktion ska säkerställas. Led-
armar och trummor ska vara hela, inga springor ska 
finnas mellan ledarmar eller mellan ledarmar och 
trummor. Inte heller får föremål eller vegetation  
ligga emot ledarmarna så att groddjur kan klättra 
över. Stängsel ska vara hela och sluta tätt mot 
marken.

Forts. nästa sida

Skapat lekvatten med övervintringsplats.  Foto: Mats Lindqvist

Exempel på ledarm. Foto: Mats Lindqvist



• Inspektion av lekdammarnas/övervintringsplats- 
ernas funktion görs vart tredje år. Rensning av 
trådalger, löv och annat organiskt material samt 
nyplantering av vegetation utförs vid behov. Efter-
som det inte är självklart vem som är huvudman för 
lekdammar/övervintringsplatser behöver skötsel-
ansvaret ha klargjorts i projektet för att säkerställa 
skötseln.

Utöver detta ska detaljer för varje konstruktion läggas 
till upphandlingen av driften så att varje driftområde 
har specifika uppgifter kring de konstruktioner som 
finns i deras område.

Källa: 
Banverket & Trafikverket (2005) Vilda djur och infrastruktur – en handbok för åtgärder,  
sid 35-37 och 65-67. Banverket miljösektionen rapport 2005:5, Vägverket publikation 
2005:72

Temablad SKAPA

Vanlig padda (Bufo bufo).  Foto: Mats Lindqvist
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