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Läsanvisningar
Förändringarna som redovisas i tabell nedan, är ett urval av de med intressanta förändringarna i Råd och med
förklaring till ändringen.

Tabellen nedan är ej komplett och det redovisas inte rättningar av fel (utan förändring av innebörd),
förtydliganden, flytt av text till annat ställe eller redaktionella ändringar. Vissa texter är överflyttad från Krav,
men tas inte heller upp som förändring i denna PM.

Kapitel 5 ”Trafikteknisk standard” riktar sig till Trafikverkets process för genomförande av åtgärder och
ändringar i detta kapitel redovisas heller ej nedan.

Ny tillkommen text anges med blå textfärg och ersatt/borttagen text är genomstruken.
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Ändring Åtgärd /Motiv
7.1.2.2 Vägbanor och mittremsor Tabell flyttad från Krav

/ Sektionsindelning för 1+1 körfält
flyttad från Krav i enl. med 2+1-
sektionen. Den smala mittremsan
(0,35+0,3+0,35) vid ombyggnad
utgår. Skälet är svårighet vid
underhåll (plogning och
vägmarkering).

8.4.2 Övriga flerfältsgator/-vägar

Tabell 8.2 avser väg med separerad GCM-trafik. Se förklaringar DTS
i Krav Begrepp och Grundvärden 2021:002 VGU, kap 5.2.2. Valda
sektioner är gjorda för att klara en exceptionell trafiksituation
(I+L+P)B , i lägre hastighet 30-40 km/tim.

Nya figurer 8.2 till 8.4

Förtydligat Råd

/ Tabell var svårtolkad och den har
förenklats.

Nya mått kopplade till figurer
(sektionsindelning)

/Figurer visar exempel på
sektionsindelning för olika typer
av 4-fältiga huvudnätsgator.
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8.4.3 Tvåfältiga huvudnätsgator/ -vägar

Nya figurer 8.5 till 8.7

Förtydligat Råd

/ Tabell var svårtolkad och den har
förenklats.
Nya mått kopplade till figurer
(sektionsindelning)

/Figurer visar exempel på
sektionsindelning för olika typer
av 2-fältiga huvudnätsgator.

8.4.5 En- och tvåfältiga lokalnätsgator

Nya figurer 8.8 och 8.9

Förändrat Råd

/Figurer visar exempel på
sektionsindelning för olika typer
av lokalnätsgator.

8.4.7 Cykelfält

I första hand bör alternativet med cykelfältet utanför busshållplatsen
väljas, särskilt vid höga flöden av cyklister och bussar.

Ny figur 8.11

Kompletterat Råd

/ Prioriteringsordning förtydligad.

/ Ny tydligare figur med exempel
på utformning av cykelfält förbi
busshållplats. Nya breddmått.
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8.7.2.1.1 Sidoförskjutning med avsmalning

Figur 8.47 Förskjutning med avsmalning: infartsbredd b, öppning a,
förskjutningslängder l.

Tabell 8.7 Utformningshastighet Vu< 5 km/h för LBn respektive P:
infartsbredd b, förskjutningslängd l och öppning a. Förutsättning låga
hinder för fri svepyta.

Förändrat Råd

/ Ny förtydligad figur som kopplar
till tabell 8.7.

/ Ny reviderad tabell med nya mått
som är anpassade till fri svepyta
för LBn resp. P.
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8.7.3.2 Platågupp

Figur 8.52 Förhöjd GCM-passage.

Figur 8.53 Exempel på platågupp med platålängd 7,5m.

Tabell 8.12 Ramplängder och lutningar för platågupp vid en höjd på
guppet av 0,10 m och bedömda hastigheter med platålängderna 4,0
respektive 7,5 m.

Platågupp vid cykelöverfart och/eller övergångsställe bör ha en
hastighetsanpassning till 30-40 km/tim. Vid kombinerat
övergångsställe-cykelpassage bör platålängden vara minst 5 m.

Om platågupp förekommer på gator med busstrafik och tunga
lastbilar bör platålängden vara minst 7,5 meter.

Förändrat Råd

/ Ny förtydligad figur.

/ Ny förtydligad figur i plan och
sektion med mått och lutningar.

/ Ny reviderad tabell utifrån
platålängd anpassad till den
rekommenderade längden 7,5 m.

/ Förtydligande rådstext.

/ Förtydligande text som kopplar
till krav i kapitel 6.4 Krav.

10.1.1 Korsnings- och anslutningsavstånd
Inklusive kapitel 10.1.1.1, 10.1.1.2 och 10.1.1.3

Kapitel utgår.

Råd utgår

/ Kapitel är inaktuella och utgår i
sin helhet.

10.3.6.1 Allmänt

Se avsnitt 10.2.6.1 Allmänt

Råd utgår

/ Kapitel är identiskt med 10.2.6.1,
då inga anpassningar av kapitlet
görs med särskilda åtgärder för
GCM ersätts kapitlet med
hänvisning.

10.3.6.2 Enskilda anslutningar på mötesfria
vägar

Se avsnitt 10.2.6.2 Enskilda anslutningar på mötesfria vägar

Råd utgår

/ Kapitel är identiskt med 10.2.6.2,
då inga anpassningar av kapitlet
görs med särskilda åtgärder för
GCM ersätts kapitlet med
hänvisning.

10.3.6.3 Enskilda anslutningar på ej mötesfria
vägar

Se avsnitt 10.2.6.3 Enskilda anslutningar på ej mötesfria vägar

Råd utgår

/ Kapitel är identiskt med 10.2.6.3,
då inga anpassningar av kapitlet
görs med särskilda åtgärder för
GCM ersätts kapitlet med
hänvisning.
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10.3.10.3 Skydd mot hastig utkörning (cykelfålla)

Cykelfållans uppbyggnad visas i Figur 10.100. Öppningen b bör
minst vara 1,4 m för att rymma en lastcykel. Om behov finns kan
cykelbanan göras bredare vid cykelfållan. Bommarnas överlapp a
bör vara 0,5 m. Om 0,5 m överlapp a minskas, resulterar det i mindre
inbromsning och mindre riktningsändring.

Figur 10.100 Måttangivelser för cykelfålla där B är banbredd, a är
bommarnas överlapp, b är bredden på öppningen vid respektive bom
och l är avståndet mellan bommarna.

Cykelfålla bör dimensioneras utifrån möjlighet att passera med
tvåhjulig lastcykel, vilket är den cykeltyp som kräver störst utrymme
i anspråk. En tvåhjulig lastcykel bör kunna ledas genom cykelfållan.

I Figur 10.101 har följande egenskaper för dimensionerande cyklar
använts:

 Tvåhjulig Lastcykel, 2,60 m lång, 0,90 m bred och har 20,4
graders maximalt styrutslag.

 Vanlig cykel, 1,8 m lång, 0,75 m bred och har 44,5 graders
maximalt styrutslag.

Figur 10.101 Förväntad hastighet på cyklar genom cykelfållor med
bommar som överlappar 0,5 m, beroende på banbredden vid
cykelfållan och avståndet l mellan bommarna.

Om väghållningsfordon är bredare än öppningens bredd b behöver
fållan i många fall bestå av två öppningsbara grindar. Om
banbredden ökas kan det räcka med att bara en grind är öppningsbar
vilket underlättar i driftskedet.

Förändrat Råd

/ Ny rådstext med hänsyn till
framkomlighet för lastcykel.

/ Ny figur kopplar till tabell
10.101.

/ Ny rådstext som anger
dimensionering av cykelfålla.

/ Ny text anger dimensionerande
mått för lastcykel och vanlig cykel
som figur 10.101 utgår ifrån.

/ Ny figur/ diagram som anger
dimensionerande mått utifrån
förväntad hastighet på vanlig
cykel och lastcykel.

/Kompletterande rådstext

11.1.5.4 Glugghållplats

Där glugghållplats behöver dimensioneras för ledbuss så behöver
utrymme innan hållplatsen utökas från ≥14 meter till ≥26 meter.

Kompletterat Råd

/ Kompletterande text till figur
med nytt mått i de fall då Ledbuss
är dimensionerande.

12.1 Rastanläggningar

Med hänsyn till trafikanternas benägenhet att utnyttja
rastanläggningar bör en genomsnittlig restid på ca 20 minuter mellan
två på varandra följande anläggningar vara acceptabel. Denna
rastbenägenhet är särskilt tydlig längs vägar med långväga trafik.
På nationella vägar bör rastplatser finnas med högst 30 minuters
restid emellan.

Råd utgår

/ Rådet utgår, då det inte finns
belägg för rekommendationen. Se
inriktningen för avstånd i avsnitt
5.19 Krav.
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13.1.13.1 Exempel på vägvisning till allmänna
inrättningar och serviceanläggningar

Figur 13.157 och 13.158 utgår

Märke H1, informationsplats eller H13, rastplats kan användas
tillsmmans med namn som ”rubrik” i märket. Övriga tillåtna
serviceanläggningar används tillsammans med logotype om det
finns, annars namn.

Figur 13.159 Exempel: Utmärkning av rastplats Blåsjön där det finns
en bensinstation vid namn Macken och en restaurang vid namn
Syltan.

Utmärkning enligt figuren ovan kan motiveras av att den längst bort
belägna rastplatsen innehåller flera serviceanläggningar.
Man kan visa hur långt det är till den rastplats som kommer efter den
närmaste. Det hjälper trafikanten att planera sina pauser. Det är bara
märket före den närmaste rastplatsen som kan innehålla logotype
eller namn.

Figur 13.160 Utmärkning av två på varandra följande rastplatser.

Figur 13.161 Utmärkning av vägnära serviceanläggning som inte är
belägen vid den väg där märke H23 satts upp

Förändrat Råd

/ Märke H23 utgår då det är
felaktigt utfört.

/ Avsnitt omskrivet och
aktualiserat.

/ Ny figur med exempel.

/ Avsnitt omskrivet och
aktualiserat.

/ Ny figur med exempel.

/ Ny figur med exempel.
Vägmärken åtgärdade.

14.1.1.1.1 Trafikmiljöns svårighetsgrad

Trafikverket uppför inte belysning om inte kriterier för att ordna
belysning enligt VGU är uppfyllda. För annan part som önskar
uppföra belysning längs med statlig väg av annan anledning, ska
trafikmiljöns svårighetsgrad väljas som ”Liten” enligt Tabell 14.2 i
Krav 2021:001 VGU.

Kompletterat Råd

/ Kompletterande text då annan
ledningsägare uppför belysning på
statlig väg.
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14.1.2.4 Övergångsställen

Vid hög vägyteluminans är det möjligt att åstadkomma en god
negativ kontrast mot bakgrunden.

Om inte en god negativ kontrast uppnås genom ordinarie
vägbelysning kan separatbelysning ordnas. Separatbelysningens
syfte är att skapa positiv kontrast av passerande genom att med hjälp
av vertikal belysning belysa den sida på passerande som är vänd mot
trafiken.

Positiv kontrast uppnås genom att ordna vertikal belysning, eller
genom att den vertikala belysningsstyrkan ökas, med hjälp av separat
belysning för ändamålet.

På ett 2m högt vertikalt plan mitt på övergångsstället bör den
vertikala belysningsstyrkan inte understiga 20 lux. Den vertikala
belysningsstyrkan bör vara högre än den horisontella på
övergångsstället.

Anpassning av den vertikala belysningsstyrkan i förhållande till
övrig belysning behöver göras. Den vertikala belysningsstyrkan får
inte vara för hög i förhållande till den horisontella belysningsstyrkan
och den får inte blända förare.

Kompletterat Råd

/ Det finns behov att tydliggöra
utformningen vid övergångsställen

14.2 Belysningsklasser

Belysningsklassernas nivåer bör inte överskrida mer än 20% av
klassens minimikrav (luminansnivå och belysningsstyrka).

Kompletterat Råd

/ Kompletterat råd till avsnitt 14.2
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14.3.1.2 Angränsande miljö

Utgångspunkten bör vara att belysningsanläggningen kan tillföra
miljön kvalitéer och framhäva och understryka miljöns
arkitektoniska utformning och särart, såväl på natten som på dagen.
Effektbelysning bör vara riktad nedåt för att minimera
ljusförorening. Belysningsanläggningarnas funktionella egenskaper
bör dock vara oförändrade.

Andelen blått ljus (<500nm) från ljuskällor bör begränsas för att
generellt reducera påverkan (på dygnsrytmen hos) av djur och på
naturen. Färgtemperaturen bör därför begränsas till 3000K för alla
ljuskällor utomhus och i specifika fall, exempelvis i närheten av
känsliga miljöer, naturmiljöer eller vattenmiljöer, begränsas till
maximalt 2000-2200K. Ljusmängden för UV-ljus och IR bör vara
obefintlig.
Ljus från elektriska ljuskällor bör begränsas i och nära akvatiska
miljöer, såsom havsmiljöer, sjöar, vattendrag eller våtmarker. Många
arterna i dessa miljöer är extra känsliga för elektriskt ljus i
mörkerförhållanden och flertalet är även skyddade. Därför kan man
vid användning av elektriskt ljus i mörker i och nära akvatiska
habitat få allvarliga ekologiska konsekvenser som är oönskade.

För vägbelysningsanläggning som ligger inom 150 m från
kraftledning med systemspänning 130 kV och uppåt behövs ofta
särskilda åtgärder för att motverka de risker som kraftledningen
medför. Kontakt med ledningsägaren för samråd om lämpliga
åtgärder bör ske så tidigt som möjligt.

Kompletterat Råd

/ Kompletterat råd med hänsyn till
bl.a. påverkan på djur

/ Kompletterat råd utifrån
säkerhetsaspekter.

14.3.2.4 Styrsystem och ljusreglering

Styrsystem typ 4 enligt {TDOK 2013:0580 Elkraftsanläggningar.
Styrsystem för belysningsanläggningar för väg}ska inte användas.

Användning av system av typ 4 innebär i de flesta fall att komplexa
funktioner och system ska hanteras. I nuläget överstiger inte nyttan
med komplexiteten kostnaderna för att upprätthålla funktionalitet,
robusthet och säkerhet på denna typ av anläggningar.

System av typ 1-3 ska användas, hänsyn ska tas till möjlighet till
aktuell energibesparing, belysningsanläggnings påverkan på
kringliggande miljö mm.

Nattreduktion eller närvarostyrning bör tillämpas så långt det är
möjligt för att undvika ekologisk påverkan.

Nattreduktion innebär att ljusnivå minimeras till en lägsta acceptabel
nivå, men inte att anläggningar släcks. Närvarostyrning kan vara ett
sätt att åstadkomma nattreduktion av belysning.

Närvarostyrning ska inte tillämpas utan att föregående utredningar
av påverkan på trafiksäkerhet, eller kontroll av andra för belysningen
viktiga funktionskrav, genomförs.

Kompletterat Råd

/ Kompletterat råd till avsnitt 14.2
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I armaturer inbyggd nattsänkning ska utföras enligt {TDOK
2013:0651TRVINFRA-00145 LED-armaturer  }, figur 4,
”Preprogrammed stand-alone dimming”, se figur:

forts.

15.1.2 Utformning av buller-
avskärmningarskyddsskärmar

Risk för fåglar att flyga in i genomsiktliga skärmar förhindras genom
att göra skärmen synlig för fåglarna med markeringar, exempelvis
linjer, punkter eller punktlinjer på skärmen.
Inom 10 m på båda sidor om genomsiktlig skärm bör buskar, träd
eller annan högre vegetation inte förekomma.

Buskar, träd eller annan högre vegetation nära en genomsiktlig
skärm kan medföra risk för att fåglar flyger på skärmarna genom att
vegetationen gör att fåglarna inte ser skärmarna.
Vegetation vid genomsiktlig skärm kan medföra negativa effekter
för fåglar. Om det finns vegetation tätt mot en genomsiktlig skärm,
exempelvis en tät häck, flyger fåglar över. Om det finns glipor finns
risk att de flyger genom glipan och krockar med skärmen.
Vegetation vid genomsiktlig skärm måste vara tät samt på båda sidor
om skärmen så att fåglar inte flyger in i skärmen från andra sidan då
de ser häcken men inte skärmen. Om häck finns på båda sidor
förlorar den genomsiktliga skärmen sin funktion som genomsiktlig.

Mer råd och fakta kring utformning av genomsiktliga
bullerskyddsskärmar avseende hänsyn till fåglar finns i Trafikverkets
temablad ”Natur - Fåglar och genomsiktliga skärmar”,
beställningsnummer 100838.

När man analyserar barriäreffekter och behov av passager på platsen
behöver hänsyn tas till bullerskyddsskärmar och andra typer av
barriärer för djurlivet. En skärm fungerar som en del i ett
stängselsystem för faunan.

Kompletterat Råd

/ Kompletterat och förtydligat råd
med hänsyn till fåglar.

/Kompletterande råd att
bullerskyddsskärm kan vara en del
av ett stängselsystem.
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15.3.1 Stängselsystem

Med ett tätt stängselsystem avses att man med olika åtgärder hindrar
djur att ta sig in i vägområdet samtidigt som man leder dem till säkra
passager på särskilt anlagda platser, s.k. faunapassager. Ett tätt
stängselsystem innebär bl.a. att viltstängsel ansluter tätt till broar, att
inga glipor finns vid grindar och att man med olika åtgärder hindrar
djuren att komma in på de större vägarna via anslutande vägar,
trafikplatser m.m. genom t.ex. färister. I de fall djur ändå kommer in
i vägområdet ska djuren kunna ta sig ut genom uthopp eller andra
evakueringsåtgärder.

Kompletterat råd

/ Komplettering att i råden
förtydliga kravet om vad det
innebär att stängselsystemet ska
vara tätt.

15.3.1.4 Färist

Färister bör placeras på mindre anslutande vägar med hastighet
under 70 km/h och så att:
• trafikanter kan uppfatta färist och varningsmärken.
• underhåll kan skötas utan störning eller påverkan på huvudvägen.
• avståndet från korsningen är minst 6 meter.

Kompletterat råd

/ Komplettering för att tydliggöra
var färister ska användas.

15.3.1.5 Uthopp

Uthoppets utsträckning i längsled bör vara 6,0 till 8,0 m minst 4,0 m
om uthoppet är rakt längs stängsellinjen.

För att ta omhand större däggdjur som kommer in via anslutande väg
utan grind finns andra möjliga utformningar där viltstängslet på
motsatt sida anslutande väg fångar upp djuren och leder dem till
uthoppen.
Om risk finns för att större däggdjur kommer in på vägområdet via
anslutande väg kan uthopp även anläggas på motsatt sida anslutande
väg. Uthoppen utformas så att stängslen fångar upp djuren och leder
dem till uthoppen enligt figurerna nedan.

Ny figur 15.6
Med lösningar i Figur 15.6 och Figur 15.7 leds djuren bättre fram till
uthoppet jämfört med ett uthopp som inte är vinklat mot
viltstängslets riktning.

Ny figur 15.7
Jämfört med figur 15.6 kan denna lösning bli billigare men samtidigt
kräva något mer utrymme i sidled.

Planskild passage bör om möjligt också utformas så att de även kan
användas av djur för att ta sig ut ur vägområdet, se exempelvis
principer enligt figuren nedan, se Figur 15.6.

Figur 15.6 utgår

Förändrat råd

/Måttet minskas, tills mer kunskap
inhämtats för att utvärdera
effekten.

/Tydligare beskrivning och
koppling till figurerna 15.6 och
15.7

/Ny principskiss för uthopp som
lättare leder ut djuren till uthoppet,
om de springer längs med
stängslet..

/Ny principskiss för uthopp som
leder djuren vinkelrätt ut från
vägbanan

/Exempel på uthopp utgår, då det
är en olämplig lösning.
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15.3.2.1 Allmänt

Tabell 15.1 visar rekommenderade åtgärder för olika arter.

Tabell 15.1 utgår

Förändrat råd

/ Tabell 15.1 i VGU 2021 stryks
utifrån att begreppen i tabellen
inte överensstämmer med
begreppen för faunapassager i
kapitel 15.

15.3.2.2.1.2 Utformning

All fordonstrafik påverkar ekoduktens ekologiska funktion negativt,
men en mindre väg med faunaanpassat ytmaterial faunaanpassad
beläggning, som inte trafikeras regelbundet kan accepteras. Det
innebär enbart enstaka tillfällen under en vecka så som trafik för
underhåll och liknande.

Förtydligat råd

/ Förtydligande med vad ”inte
trafikeras regelbundet” innebär.
Faunaanpassad beläggning
beskrivs i VGU Begrepp och
grundvärden

15.3.2.2.1.3 Avskärmning/ Skydd

Avskärmningen mot ljus avser främst ljus från personbilstrafiken.

Höjd och längd på skärmen ska anpassas utifrån passagens
utformning och omgivande landskap så som topografi och placering.

Gällande funktionen att hindra djuren från att hoppa ned från
ekodukten så kan avskärmningen bestå av bullerskydd, avskärmning
mot ljus, viltstängsel etc.

Funktionen för avskärmning kan med fördel kombineras med att
hindra djuren från att hoppa ned från ekodukten och kan bestå av
bullerskydd, avskärmning mot ljus eller viltstängsel, om höjden
minst är 2,2 meter.

Förändrat råd

/ Tydliggörande att det inte är
möjligt att skärma av mot högt
sittande lampor på lastbilsfronter
m.m.

/ Möjliggör laborerande med
effektiv höjd.

/ Höjden på 2,2 meter handlar
främst om att hindra djur från att
hoppa. Höjden på avskärmningen
mot ljus kan variera beroende på
omständigheterna.

15.3.2.2.2.3 Avskärmning

Åtgärder bör vidtas utmed broräcket för att dämpa ljus och buller
från landskapsbron till den omgivande och underliggande miljön.
Avskärmningen mot ljus avser främst ljus från personbilstrafiken.

Förtydligat råd

/ Tydliggörande att det inte är
möjligt att skärma av mot högt
sittande lampor på lastbilsfronter
m.m.

15.3.2.2.3.1 Utformning

Förekomst av vegetation kan göra att fler olika arter använder bron.
Växtbädden i passagen bör bestå av naturlig vegetation.

All fordonstrafik påverkar faunabrons ekologiska funktion negativt,
men en mindre väg med faunaanpassad beläggning, som inte
trafikeras regelbundet kan accepteras. Det innebär enbart enstaka
tillfällen under en vecka så som trafik för underhåll och liknande.

Förtydligat råd

/ Naturlig vegetation är anpassad
för de abiotiska och ekologiska
faktorerna på platsen.

/ Samma som för Ekodukt
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15.3.2.2.3.2 Avskärmning/ Skydd

Avskärmningen mot ljus avser främst ljus från personbilstrafiken.

Gällande funktionen att hindra djuren från att hoppa ned från
faunabro så kan avskärmningen bestå av bullerskydd, avskärmning
mot ljus, viltstängsel etc.

Funktionen för avskärmning kan med fördel kombineras med att
hindra djuren från att hoppa ned från ekodukten och kan bestå av
bullerskydd, avskärmning mot ljus eller viltstängsel, om höjden
minst är 2,2 meter.

Förändrat råd

/ Tydliggörande att det inte är
möjligt att skärma av mot högt
sittande lampor på lastbilsfronter
m.m.

/ Höjden på 2,2 meter handlar
främst om att hindra djur från att
hoppa. Höjden på avskärmningen
mot ljus kan variera beroende på
omständigheterna.

15.3.2.2.4.1 Utformning

All fordonstrafik påverkar faunaportens ekologiska funktion
negativt, men en mindre väg med faunaanpassat ytmaterial
faunaanpassad beläggning, som inte trafikeras regelbundet kan
accepteras. Det innebär enbart enstaka tillfällen under en vecka så
som trafik för underhåll och liknande.

Förekomst av vegetation kan göra att fler olika arter använder
porten. Växtbädden i passagen bör bestå av naturlig vegetation.
Om porten är lång kan det vara svårt att etablera vegetation pga. liten
solinstrålning.

Vid mycket långa faunaportar bör det finnas öppning för ljusinsläpp
för att upprätthålla funktionen som passage.

Förtydligat råd

/ Samma råd som för Ekodukt

/ Naturlig vegetation är anpassad
för de abiotiska och ekologiska
faktorerna på platsen.

/ Ljusinsläpp behövs för att djuren
ska våga gå igenom väldigt långa
faunaportar

15.3.2.2.4.2 Avskärmning/ Skydd

Avskärmningen syftar till att ge nödvändigt skydd åt de djur som är
på väg mot faunaporten och passerar genom den.   Avskärmningen
mot ljus avser främst ljus från personbilstrafiken.

Förtydligat råd

/ Tydliggörande att det inte är
möjligt att skärma av mot högt
sittande lampor på lastbilsfronter
m.m.

15.3.2.2.5.2 Avskärmning

Avskärmningen mot ljus avser främst ljus från personbilstrafiken.

Förtydligat råd

/ Tydliggörande att det inte är
möjligt att skärma av mot högt
sittande lampor på lastbilsfronter
m.m.

15.3.2.3.1.1 Utformning

Längre torrtrummor (över 40 meter) behöver ha en större dimension
än 60 cm för att fungera som faunapassage för medelstora däggdjur.
En större dimension gör att djuren i större utsträckning vågar
använda en lång trumma.

Förtydligat råd

/ Rådet förtydligar att större
dimension på längre torrtrummor
behövs för att säkerställa
funktionen som faunapassage.
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15.3.2.3.3 Hylla

Det finns stora variationer i vattenflöden som kan medföra att hylla
inte fungerar bra överallt. Bl.a. finns risk för igensättning av
trumman och man behöver därför se över förutsättningarna på varje
plats. En annan lösning så som torrtrumma kan vara mer lämplig.

Förtydligat råd

/ Stora variationer i flöden kan
medföra att hylla inte fungerar bra
överallt. Råd förtydligat.


