
Där en väg eller en bana korsar ett vatten-
drag uppstår en unik möjlighet att leda 
djurlivet under vägbanan/banvallen så att 
kollisionsrisker undviks. Platsen passar bra 
eftersom många arter regelbundet rör sig 
längs med vattendrag. 

1 Unik möjlighet till faunapassage
Vid ny- eller ombyggnation av broar och trummor kan 
säkra passager för djur anläggas under vägen/banan. 
Även befintliga broar och trummor kan bli fungerande 
faunapassager genom anpassningar. Uttern har i många 
år stått i fokus för dessa åtgärder, men många fler arter 
gynnas av åtgärderna. Genom att bygga passager även 
för de vanligare arterna kommer de att förbli ett vanligt 
inslag i vår fauna och inte påtagligt decimeras genom att 
de trafikdödas.

1.1 Vad är en utter och varför blir de trafikdödade?
Uttern är ett fiskätande mårddjur som till stor del lever 
i vatten. Den är omkring en meter lång och kroppen är 
anpassad till ett liv i vatten. Förr förekom uttern allmänt 
i hela vårt land utom på Gotland. Idag är uttern en röd-
listad art och ett av hoten utgörs av trafiken. Uttern kan 
trafikdödas när den väljer eller tvingas att passera över 
en vägbana eller banvall, ofta vid olämpligt utformade 
broar och trummor.

Uttern är en utmärkt simmare som simmar både 
under stora broar och genom mindre trummor. Däremot 
finns det situationer när den inte kan ta sig vattenvägen 
förbi en väg eller bana, eller när den aktivt väljer att  
passera över vägbanan/banvallen. 

Uttern tvingas över vägbanan/banvallen när:

• strömningshastigheten i vattendraget är hög,

• vägtrumman eller bron är översvämmad,

• en dammreglering är byggd intill bron.

Uttern kan välja att passera över vägbanan/banvallen 
när den:

• genar över land mellan vattendrag eller delar av  
vattendrag (exempelvis vid vägbank/banvall byggd 
ut över sjö),
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Uttern känner sitt revir väl och kan gena för att snabbare komma till sitt mål! 

• ser området nära vägbanan/banvallen som en lämp-
lig plats att spillningsmarkera sitt revir på (exempel-
vis när brons kantbalk skjuter ut och bildar ett tak 
över marken nära vägbanan).

1.2 Vilka andra arter vill vi åtgärda för?
Djur i utterns storlek, såsom räv, grävling och mård är de 
som främst kan använda  faunapassager för medelstora 
däggdjur, men även många mindre arter, såsom sorkar, 
näbbmöss, vesslor, iller och ekorre använder sådana 
passager. När utrymme finns kan passager konstrueras 
så att även stora däggdjur såsom klövdjur  och stora rov-
djur kan röra sig under bron.

Räv på strandpassage. Foto: Trafikverket autokamera.



Passagerna bör kompletteras med markeringsstenar 
för att locka utter och andra revirmarkerande arter till 
bron/trumman. Stenarna utgör attraktiva platser att 
spillningsmarkera på. I många fall innebär det en omväg 
för djuren att välja passagen, men en bra markeringssten 
är för exempelvis uttern oftast värd en omväg. Passager-
na kan också kompletteras med finmaskigt stängsel som 
leder djuren fram till passagen. Detta kan vara motive-
rat längs vägar som redan har vanligt viltstängsel, samt 
eventuellt på platser där det annars skulle vara naturligt 
för djuren att gena över vägen.

Helst ska passager anläggas på båda sidorna av vattnet, 
så att djuren inte behöver passera över vägen/banan på 
någon sida.

2 Lagstiftning och nationella mål
Enligt Miljöbalken ska värdefulla naturmiljöer skyddas 
och vårdas, den biologiska mångfalden ska bevaras  
(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. 

I de nationella miljömålen finns mål för att sjöar,  
vattendrag och landskapet i övrigt ska vara så beskaffat 
att arter har sina spridningsvägar säkerställda. Alla 
naturligt förekommande arter och deras livsmiljöer ska 
bevaras, ekosystemen samt deras funktioner och pro- 
cesser ska värnas. Den biologiska mångfalden ska be-
varas och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. 

Det nationella målet för utter är att få tillbaka livs-
kraftiga populationer i utterns hela tidigare utbrednings- 
område och att det svenska beståndet av utter ska vara 
minst 5 000 individer. Det ska inte förekomma några 
spridningsbarriärer som människan har byggt (Åtgärds-
programmet för utter).

3 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.
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1.3 Åtgärder för landlevande djur 
Åtgärder vid broar och trummor består i att möjliggöra 
torr passage för djuren under vägen/banan. I första 
hand anläggs strandpassager, då dessa fungerar för flest 
arter. I andra hand anläggs torrtrummor. I de fall befint-
liga broar och trummor ska åtgärdas finns även hyllor 
eller flytbryggor som alternativ. Hyllor och flytbryggor 
ska dock ses som nödlösningar när inte strand eller torr-
trumma fungerar, och får inte användas vid nybyggna-
tion, eftersom de har sämre funktion för djuren och ett 
större behov av underhåll. 

Älgspår på strandpassage avsedd för människor, bro över Sepposenoja.
Foto: Trafikverket. 

Strandpassage med utter. Foto: Trafikverket autokamera. 

Revirmarkerande utter i torrtrumma. Foto: Trafikverket autokamera. 
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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 vid ny- och ombyggnad av broar över vattendrag 
alltid ska finnas en säker passage för medelstora dägg-
djur om: 
–  trafikmängden för en väg överstiger 400 fordon 

per dygn (nybyggnad av bro) respektive 1000 for-
don per dygn (ombyggnad av bro) och hastigheten 
är över 60 km/h.

–  eller antalet fordon överstiger 35 per dygn (för 
järnväg).

Det kan även finnas platser där det är aktuellt med åt- 
gärder trots lägre trafikmängd eller hastighet (exempel-
vis stor population, eller att många olyckor är rapport-
erade). Det kända behovet av utteråtgärder längs 
existerande vägar och banor framgår av uppgifter i 
databasen Miljöwebben. Landskapsanalys, passageplan 
eller liknande underlag kan också identifiera behov av 
passager utöver ovanstående krav.

Det är viktigt att personer med hög ekologisk kompe-
tens medverkar genom hela processen.

3.1 Planläggning av väg eller järnväg
Om krav finns på att åtgärderna utförs vissa tider på året 
ska det anges i planen samt i bygghandlingen. Åtgärder-
na ska läggas in i planbeskrivningen samt i ritningar. 
Typritningar eller exakta ritningar ska tas fram. Utform-
ningskrav och råd finns i Trafikverkets regelverk.

3.2 Projektering
Strandpassage
En strandpassage under en bro är den bästa typen av 
passage att anlägga och väljs i första hand. Strandpassa-
gen ska vara torr vid medelhögvatten, men kan gärna 
anläggas ännu högre om det är möjligt och lämpligt på 
den aktuella platsen.

Vid nybyggnation ska ursprunglig strandlinje beva-
ras så långt som möjligt. När ny strandpassage anläggs 
bör man eftersträva att få denna så lik angränsande 
strand som möjligt. Även anslutningar till den naturliga 
stranden ska anläggas så att de inte kan översvämmas. 
Konstgjord strandpassage kan kompletteras med marke-
ringsplatser för att locka djuren att passera under bron. 
Dessa markeringsplatser utgörs av delvis nedgrävda 
stenar, placerade väderskyddade under bron. 

Torrtrumma
En torrtrumma är ett bra alternativ vid ny- eller om-
byggnation, och väljs där strandpassage inte är möjlig 
eller lämplig att anlägga. Torrtrumman ska vara place-
rad i linje med det aktuella vattendraget så nära bron 
eller den vattenförande trumman som möjligt. Passagen 
ska vara torr vid medelhögvatten, men kan gärna an-
läggas ännu högre om det är möjligt och lämpligt på den 
aktuella platsen. För att locka utter och andra revir- 
markerande arter till torrtrumman ska markerings-
stenar placeras i trumman och gärna även nedgrävda 
utanför trummans mynning. Torrtrummans diameter 
ska vara mellan 500 och 750 mm, om möjligt minst 600 
mm. Torrtrummor av plast körs lätt sönder av slåtter-
aggregat och bör därför undvikas. Vid anläggning av 
en torrtrumma invid en befintlig rörbro får inte brons 
bärförmåga påverkas. En brospecialist behöver därför 
medverka.

Torrtrumma vid vattendrag. Foto: Trafikverket. Strandpassage med betongstöd. Foto: Johanna Arrendal. 

Bro över Njallebäcken med strandpassager. Foto: Trafikverket. 

Strandpassage av stenblock. Foto: Trafikverket. 



Hylla
En hylla i en vattenförande trumma/under bro avsedd 
för utter och småvilt får enbart anläggas vid befintlig bro 
eller trumma, när inte strandpassage eller torrtrumma 
kan anläggas. Hyllan ska vara torr vid medelhögvatten, 
men kan gärna anläggas ännu högre om det är möjligt 
och lämpligt på den aktuella platsen. Vid nyanläggning 
eller ombyggnation ska strandpassage eller torrtrumma 
väljas. En hylla har inte lika god funktion för djuren, och 
riskerar dessutom att skadas vid islossningen. 

Hyllan ska bestå av en stålkonstruktion med själva 
hyllplanet av betong (trä får inte användas). Hyllan 
ansluts till stränderna med en så kort anslutning som 
möjligt – det ska vara lätt för djuren att hitta till och 
komma upp på hyllan. Anslutningarna ska anläggas så 
att de inte kan översvämmas. 

För att locka utter och andra djur att använda hyllan 
ska markeringsstenar (natursten) gjutas eller skruvas 
fast på hyllan. Dessa ska vara väderskyddade.

Flytbrygga
I undantagsfall kan även flytbrygga vara en möjlig åtgärd, 
men endast vid befintlig bro eller trumma, och där inte 
strandpassage eller torrtrumma är möjliga. Flytbryggor 
kan för utter vara ett bättre alternativ än hylla, men flyt- 
bryggorna är känsliga för islossning, och bör därför 
endast anläggas i vatten som inte fryser. 

Stängsel (kompletteringsåtgärd)
Funktionen av en passage (strandpassage, trumma eller 
hylla) kan förbättras om den kompletteras med stängsel. 
Djuren leds då till passagen istället för över vägen eller 
banan. Stängsel får enbart användas när djuren kan  
passera på torr yta under vägen eller banan på den 
sida som stängslet anläggs. Stängsel får inte användas 
som enda åtgärd och anläggs i första hand där vägen/
banan redan har viltstängsel, vilket kompletteras med 
ett finmaskigt stängsel. I undantagsfall kan stängsel för 
utter och medelstora däggdjur anläggas trots avsaknad 
av viltstängsel. Detta ska i så fall övervägas noga i de 
enskilda fallen eftersom stängsel medför både för- och 
nackdelar för djurlivet. Stängsel ska sträcka sig 50 m åt 
varje håll från trumman eller bron och sluta samtidigt 
på båda sidor om vägen/banan. Utformningskrav och 
råd för stängsel finns i Trafikverkets regelverk.

Utmärkning av faunaåtgärd
Stolpar ska placeras ut för att markera delar av fauna-
passager som kan tänkas skadas av exempelvis väg- 
skötselredskap, såsom mynningar av torrtrummor,  
start och slut på stängsel och hyllanslutningar. 

3.3 Förfrågningsunderlag

3.3.1 Totalentreprenad
Ange tekniska lösningar enligt ovan om särskilda krav på 
utförande finns. Se även Trafikverket (2015).

Vid framtagande av funktionskrav behöver förutsätt-
ningar specificeras så att entreprenören kan kostnads-
beräkna åtgärderna. 

Projekterad åtgärd ska redovisas för Trafikverket på 
skisser, ritningar och arbetsberedningar innan an- 
läggande påbörjas. Även materialkrav ska beskrivas.

Tillse att ekologisk kompetens medverkar vid genom- 
förande och egenkontroll.
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Hylla av stål med hyllplan i betong och ingjutna markeringsstenar.  
Foto: Johanna Arrendal.

Stängsel avsett för utter. Foto: Johanna Arrendal..

Flytbrygga. Foto: Johanna Arrendal..

Exempel på funktionskrav

Utter och medelstora däggdjur ska kunna passera obehind-
rat genom eller under bron på en torr passage vid nivå över 
medelhögvatten.
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Foto: Reinhold Leitner

3.3.2 Utförandeentreprenad
Planerade arbeten måste finnas med i mängdförteck-
ning (MB) och teknisk beskrivning (TB) enligt Allmän 
material och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten 
(AMA). I första hand ska befintliga koder och rubriker 
användas, men objektspecifika koder och rubriker kan 
vid behov skapas (koder från AMA Anläggning 13 har 
använts här). Under de olika rubrikerna läggs miljökrav 
in för att säkerställa att entreprenören kan kalkylera åt-
gärderna i anbudet. Tänk också på att kraven kan behöva 
mängdsättas under annan rubrik.

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

Strandpassage och markeringsstenar 

DCK.15 Släntbeklädnader av jord- och krossmaterial
Ange utförande av strandpassagen och vilka material 
som ska användas.

DCK. 16 Släntbeklädnad av material från tillvara-
tagen markvegetation och jordmån. 
Inte lämpligt under nivå för högsta högvatten då denna 
fraktion inte packas.

DEK Fasta utrustningar och utsmyckningar i mark
Ange storlek och material på markeringsstenar, samt 
placering.  

FBB Murar av natursten
Kan användas istället för DEK beroende på önskemål 
om utförande
Ange mängd eller antal beroende på vad som ska byggas. 
Hänvisa med fördel till ritning.

Torrtrumma
PBB. Rörledningar i ledningsgrav
PB-.217 Trumma av vågprofilerad, förzinkad stålplåt
PB-.43 Trumma av rör av betong
Schakt, bädd och fyll etc ingår inte i den här rubriken så 
det behöver också anges under annan rubrik.
Ange material, längd och dimension på trumman. 

Stängsel

DEG.31 Viltstängsel
Ange faunastängel och krav på utförande enligt VGU. 
Specificera nätstorlek, längd och hur mycket stängslet 
ska grävas ner, hur mycket det ska luta samt vad det ska 
tätas med. Komplettera med koder för schakt och fyll-
ning mot stängsel.

4 Byggnation och skötsel

4.1 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 arbetsbered-
ningar. Trafikverket ska följa upp kraven genom bygg-
platsuppföljning, revisioner och besiktningar. Ekolo-
gisk kompetens ska medverka vid genomförande och 
kontroll/besiktning. 

4.2 Skötsel

Alla åtgärder ska inspekteras och skötas enligt särskilda 
skötselföreskrifter och detaljer styrs i baskontrakten för 
väg och järnväg.

Källor:
Arrendal J (2015). Nationell utvärdering av åtgärder för utter vid korsande trans-
portinfrastruktur. Trafikverket publikation 2015:157.

Banverket & Vägverket (2005). Vilda djur och infrastruktur - en handbok för 
åtgärder, sid. 33-34 och 57-61. Banverket miljösektionen rapport 2005:5, Vägverket 
publikation 2005:72.

Trafikverket (2015). VGU – Krav för vägar och gators utformning. Trafikverket 
publikation 2015:086.
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