
Trummor
Naturens väg 

under vägar  
och järnvägar

Regler och informationChecklista 
för bra  
vattenvägar 

  Välj bro före trumma. 
 Om banken är lång eller hög, vattendraget har stark lutning eller om det är en   
 viktig faunapassage.

  Välj valvtrumma före hel trumma.

  Anpassa placering för att minimera trummans lutning. 
 Om hel trumma som används i befintlig bäcksträckning innebär stark  lutning 
 försök att anpassa trummans placering så att lutningen blir liten även om det   
 innebär delvis ny bäckfåra.

  Överdimensionera trumman. 
 Drygt bäckbredd. Om trumman skall kombineras med landpassage skall trum-  
 man hålla dubbel bäckbredd. 

  Trummans botten ska ligga under bäckbotten.

  Naturgrus och sten i trumman 
 Lägg trummans botten under bäckbotten, normal ca 3 dm. 
 Kräver överdimensionering annars ökar vattenhastigheten.

  Bäckens normala vattenhastighet skall vara oförändrad genom trumman.

  Landpassage ska vara torr vid normalflöden och ha minimihöjd 0,4 dm. 
 Om det behövs för att hålla passagen över den högsta vattennivån kan höj- 
 den minskas till minimum 0,3 dm.

  Vid en bro ska det finnas  
 minst en torr strandremsa.

  Anslut viltstängsel så att 
  djur leds in i landpassagen.

Miljöbalken innehåller bland annat följande regler för anläggande av 
nya trummor och byten av trummor:

Trummor med vattenflöden över 1 m3/sekund ska tillståndsprövas i 
Mark- och miljödomstolen enligt Miljöbalken. Att få tillstånd tar cirka 
tolv månader. 

För trummor med mindre flöden ska anmälan om vattenverksamhet 
lämnas till länsstyrelsen senast åtta veckor innan arbetet påbörjas. 
Anmälan kan aldrig göras i efterhand utan då är det tillståndsansökan 
som gäller. 

Det finns speciella regler för akuta åtgärder. För trummor som har 
rinnande vatten bara en mindre del av året behövs inte alltid anmälan.

I Trafikverkets tekniska regelverk för trummor finns också en sam-
manställning på tekniska förutsättningar samt på miljökrav vid anlägg-
ning av trummor.

Aktuell information finns också www.trafikverket.se

FRI VÄG 
för fisk och andra djur 
i vattendraget.

 Bygg vid lågvattenflöde.

 Täck sprängsten med natur- 
 material (sten och grus).

 Återställ naturlig vegetation  
 längs bäckfåran.

 Ingen buskvegetation skall  
 finnas i  vägslänt mellan  
 trumma och väg.

  Då ser flygande insekter  
 bäckens fortsättning på  
 andra sidan vägen.

Räven använder gärna trumma eller bro med strandremsa istället 
för att ta risken att korsa vägbanan.

En torr strandremsa längs vattendraget under bron gör det möjligt 
för både människor och djur att färdas utmed vattnet.
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STOPP 
för alla som vill vidare.
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Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket .se



Trummor livsviktiga för livet i vattnet
I Sverige finns det cirka 425 000 
km vägar, drygt 16 500 km järn-
väg och cirka 527 000 km vat-
tendrag. Trafiken korsar vatten-
dragen på otaliga ställen. Idag är 
varannan till var tredje trumma 
fellagd och utgör ett hinder för 
djuren i vattendragen. 

Vid svåra förhållanden i 
vattnet, till exempel surstötar 
vid snösmältning eller torrperi-
oder, flyr fisk och insekter ofta 
nedströms. En fellagd trumma 
kan bli ett effektivt hinder för 
vandringen tillbaka uppströms. 
Med tiden kan detta innebära 
att vattenlivet utarmas kraftigt 
uppströms. 

Utarmningen drabbar inte 
bara själva bäcken eftersom livet 
i vattendraget har stor betydelse 
för hela omgivningen. Man kan 
säga att vattendragen är  
blodomloppet i naturen.

Livet i ett vattendrag är  
ett komplicerat samspel  
mellan en enorm mängd  
djur. Normalt ska det finnas  
4 000-5 000 individer/m2  

fördelade på 50-100 arter.
Alla är beroende av  

näring som faller ner från  
omgivningen, mest löv.  
Grovt kan djuren delas in  
efter sitt sätt att leva:

Sönderdelare – bryter  
ner löven.

Filtrerare – samlar upp  
mikroskopiska fragment i  
vattnet.

Skrapare – äter det som  
fastnar på stenar mm.

Rovdjur – äter de andra  
djuren, men är i sin tur ofta  
byte för andra rovdjur.  
Fisken är ofta sista länken  
i bäckens karaktäristiskt korta 
näringskedja. 

Alla är beroende av varandra 
för sin existens. Storleken på 
djuren i vattendraget varierar 
från arter som är mindre än 
vårt öga kan se till fiskar, fåglar 
och däggdjur. Teckningen visar 
exempel på några arter.

Öring och lax är ett par av de mest kända 
fiskarterna i våra vattendrag, men 
ytterligare ett 20-tal fisksorter finns i 
bäckar, åar och älvar. I fina vattendrag kan 
100 000-tals laxfiskar vandra upp för att 
leka, men sådana vatten finns knappast 
kvar i Sverige idag.

Bro med strandremsor längs vattendraget. Djur och 
människor kan vandra längs bäcken och behöver inte 
passera över vägen.

Fellagd trumma
På grund av fallet och 

strömmen vid utloppet 
kan fisk och andra  

djur inte vandra  
förbi trumman.

Rättlagd trumma
Fri passage för fisk  

och andra djur.

Slänten ovanför bäcktrumman får inte växa igen 
med buskage. Då hittar inte flygande insekter 
på väg uppströms bäckens fortsättning på andra 
sidan.


