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1. Inledning 
Länsstyrelsernas Fiskeutredningsgrupp har på uppdrag av Trafikverket tagit fram en metod 
för ekologisk inventering av trummor och broar där vattendrag korsar vägar och järnvägar. 
Metoden har tagits fram i nära samarbete med uppdragsgivaren och målet är att 
Trafikverket framöver ska använda metoden vid alla bedömningar av trummor/broar från 
Skåne i söder till Norrbotten i norr. Syftet är att kunna identifiera vandringshinder för fisk 
och andra vattenlevande djur. 

Målsättningen har varit att skapa en inventeringsmetod som fångar in ett så komplett 
material som möjligt för att underlätta det fortsatta arbetet med så väl projektering som 
anläggning och processerna däremellan. Metoden kan användas för att insamla data 
exempelvis inför planerade väg- och järnvägsprojekt eller för att inhämta underlag om 
konfliktpunkter där åtgärder med riktade nationella medel kan bli aktuella. 

Projektgruppen som arbetat med att ta fram metoden har bestått av en representant från 
Länsstyrelsernas Fiskeutredningsgrupp och två representanter från Trafikverket i Luleå. 
Information och synpunkter har under arbetet samlats in från alla Trafikverkets regioner 
samt från andra myndigheter och konsulter (se bilaga 2). Utifrån resultatet av enkät och 
inkomna synpunkter under arbetets gång har parametrar lagts till och fallit bort för att i 
slutändan ta fram en så enkel inventeringsmetod som möjligt utan att viktiga data uteblir.  

Trafikverkets styrande dokument Riktlinje Landskap TDOK 2015:03230F1 ställer funktionella 
krav på den statliga infrastrukturen att "Säkra och funktionella passagemöjligheter för djur 
ska finnas." (6.3.1) och ”När vägar och järnvägar korsar vattendrag ska vattenlevande djur 
kunna passera utan att hindras av anläggningen.” (6.3.1.13). En förutsättning för detta är 
bl.a. att konfliktsträckor längs befintlig infrastruktur ska identifieras enligt fastställd metod 
(krav 6.3.1.2) och att dessa åtgärdas genom riktade miljöåtgärder (krav 6.3.1.3). Den metod 
som beskrivs i denna rapport är den metod som Riktlinje Landskap hänvisar till gällande 
konflikter med vattenlevande djur. 

2. Bakgrund 
Vandringshinder av olika slag orsakar idag stora problem för fisk att vandra mellan lek- och 
uppväxtområden. I Sverige finns idag drygt 2000 kraftverksdammar samt många gamla 
flottningsdammar som innebär att fiskar och andra vattenlevande djur inte kan passera. Vid 
majoriteten av dessa dammar saknas idag fungerande fiskvägar. Förutom dammarna finns 
också ett stort antal trummor och broar som utgör vandringshinder för vattenlevande djur.  

Arbetet med att åtgärda befintliga vandringshinder samt motverka att nya vandringshinder 
anläggs är viktigt för att populationer ska kunna ha utbyte med varandra och ekosystemen 
ska vara stabila. Arbetet är högt prioriterat i det nationella vattenförvaltningsarbetet och 
införlivandet av EU:s ramdirektiv för vatten.  

Genom att ta fram en standardiserad metod kommer data som samlas in bli likartat över 
landet och resultat kan delas och jämföras samtidigt som lagringen kan ske mer samlat. 

                                                           
1 https://www.trafikverket.se/contentassets/7716aab03f0c427da48a85803038d995/riktlinje-
landskap.pdf  

https://www.trafikverket.se/contentassets/7716aab03f0c427da48a85803038d995/riktlinje-landskap.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/7716aab03f0c427da48a85803038d995/riktlinje-landskap.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/7716aab03f0c427da48a85803038d995/riktlinje-landskap.pdf
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Detta förväntas underlätta framtida arbete, inte minst arbetet med uppföljning av de 
miljöåtgärder som görs. 

3. Metodbeskrivning 
Metoden är anpassad för att fungera vid inventering av både trummor och broar, även om 
parametrarna i första hand är anpassade till inventering av trummor.  

Samtliga parametrar som ingår i metoden är obligatoriska, utom två som utgör komplement 
till andra obligatoriska parametrar. Samtliga parametrar som är obligatoriska anses viktiga 
oavsett syftet med inventeringen, alternativt att det inte innebär särskilt mycket merarbete 
att notera dem.  

Till metodbeskrivningen följer ett förslag till inventeringsblankett som kan användas (bilaga 
1). Blanketten utgår från samma upplägg som metodbeskrivningen så att det ska vara enkelt 
att använda dem sida vid sida vid inventering.  

3.1 Förarbete 

Ett väl utfört förarbete och god förberedelse lägger grunden för en effektiv fältinventering. 
De flesta parametrarna i metoden dokumenteras i fält, men vissa behöver förberedas före 
fältinventeringen; exempelvis mäta avstånd, ta fram koordinater och plocka fram ID eller 
skapa nytt ID i Miljöwebb Landskap. Stöd för registreringen finns i TMALL 0555 Miljöwebb 
Landskap - Vattenfaunapassage1 F2 vilken är tillgänglig på Trafikverkets webbplats.  Det är 
viktigt att aktuellt kartunderlag med högsta tillgängliga upplösning används vid förarbetet.  

Miljöwebb Landskap är ett IT-system med information om miljöföreteelser som finns i 
Trafikverkets anläggning. Miljöwebb landskap samlar relevant information om förekomst 
och status för Trafikverkets miljöföreteelser, exempelvis Artrika vägkanter och 
vattenfaunapassager. Information från Miljöwebb Landskap används för planering av 
underhåll och investering lokalt, regionalt och nationellt samt för analys av tillstånd och 
åtgärder av betydelse för Trafikverket. 

I Länsstyrelsernas nationella databas Åtgärder i Vatten2F3 finns uppgifter om 
vandringshinder, fiskvägar och utförda miljöåtgärder i landet. Under förarbetesfasen kan 
det också vara bra att gå in i den här databasen för att se vad annat som är gjort i 
vattendragen där trummor/broar ska inventeras. I förarbetet till fältinventeringen behöver 
också uppgifter om vattenfaunapassager som finns registrerade i Trafikverkets IT-system 
Miljöwebb Landskap användas som underlag. 

 

 

                                                           
2 https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/miljowebb-
landskap/   
 
3 https://atgarderivatten.lansstyrelsen.se/frmKarta.aspx    
 
 

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/miljowebb-landskap/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/miljowebb-landskap/
https://atgarderivatten.lansstyrelsen.se/frmKarta.aspx
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/miljowebb-landskap/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/miljowebb-landskap/
https://atgarderivatten.lansstyrelsen.se/frmKarta.aspx
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Parametrar som fylls i under förarbetet 

1. Inventerare (obligatorisk) 

Namnet på personen som utfört inventeringsarbetet är viktigt för att kunna gå tillbaka 
och verifiera insamlade data.  

Viktigt att tänka på att inventerare kan behöva ge att GDPR-godkännande för att 
personuppgifter ska kunna sparas över tid.  

2. Organisation (obligatorisk) 

Med organisation avses myndigheten eller företaget där inventeraren är anställd och 
som ansvarar för inventeringen samt det data som samlas in. Behövs liksom namnet på 
inventeraren för att kunna gå tillbaka och verifiera insamlade data.  

3. ID-nummer (obligatorisk) 

ID-nummer erhålls från Trafikverkets miljöwebb. Om objektet inte finns inlagt i 
miljöwebben måste man skapa ett nytt objekt och ett nytt ID-nummer genereras. ID-
nummer är viktigt för att inventeringsdata och fotografier ska kunna kopplas till rätt 
objekt.  

4. Vattendragets namn 

Ange namnet som finns i aktuellt kartunderlag. Om namn saknas använd företrädesvis 
namnet på sjön eller våtmarken närmast uppströms med tillägg ”bäcken”. 

5. N-koordinat (SWEREF, obligatorisk) 

Koordinater för objektets lokalisering erhålls från aktuellt kartunderlag och anges i 
koordinatsystemet SWEREF. 

6. O-koordinat (SWEREF, obligatorisk) 

Samma som för N-koordinat (se ovan). 

7. Förekomst av sjö uppströms i vattendraget (obligatorisk) 

Följ vattendraget i aktuellt kartunderlag och se om det finns någon sjö uppströms 
platsen för trumman/bron som ska inventeras. Kryssa i ”Ja” eller ”Nej”. Förekomst av 
sjö uppströms ger en bild av hur stor sannolikheten är att fisk rör sig i vattendraget och 
i förlängningen hur eventuella åtgärder ska prioriteras. 

8. Rinnsträcka uppströms trumman/bron 

Med rinnsträcka uppströms avses avståndet från trumman/bron upp till den överst 
belägna sjön/våtmarken i vattendraget. Följ vattendraget i aktuellt kartunderlag och 
mät avståndet vattenvägen. 

Parametern syftar till att ge en uppfattning om hur mycket habitat som tillgängliggörs 
om ett eventuellt vandringshinder åtgärdas (miljönyttan av åtgärden). Parametern är 
en del i förarbetet eftersom det är betydligt lättare att mäta avstånd på ett bra sätt vid 
skrivbordet än på en liten pekskärm. Använd aktuellt kartunderlag med hög upplösning 
och mät vattendragslängden upp till den högst belägna sjön i vattensystemet som 
trumman/bron är belägen i.  
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9. Förekomst av vandringshinder i vattensystemet 

Uppgifter om vandringshinder finns i Åtgärder i Vatten3. Underlaget i databasen är inte 
heltäckande eftersom inte alla vattendrag har inventerats. Om hinder förekommer 
anges vilken typ (ex vis damm, trumma, naturligt hinder). Lokala vandringshinder i 
området uppströms respektive nedströms trumman/bron ska också kontrolleras men 
det görs under fältinventeringen (egen parameter, nr 13).  

10. Beskrivning av vandringshinder  

Beskriv förekommande vandringshinder i kortfattad text. 

3.2 Fältarbete 

Fältarbetet är den enskilt viktigaste delen i arbetet. Under fältarbetet mäts och bedöms 
parametrarna så noggrant som möjligt. Ett väl genomfört fältarbete medför ett bra underlag 
till det fortsatta arbetet vilket sparar pengar och energi i förlängningen. Fältarbetet bör 
därför aldrig stressas igenom på bekostnad av kvaliteten. Viktigt att veta är att inventering 
längs vägar och järnvägar kan kräva viss säkerhetsutbildning. Säkerhetsutbildning krävs 
alltid för att vistas inom säkerhetszonen längs järnvägen. Mer information om gällande 
regler finns på Trafikverkets hemsida ( www.Trafikverket.se ). 

 Generella parametrar  

11. Inventeringsdatum (obligatorisk) 

Datumet anges i formatet 2020-11-26. Vid användning av digitalt inmatningsformulär 
kan datum med fördel genereras automatiskt så att det inte blir fel.  

12.  Bedömt flöde vid inventeringstillfället (obligatorisk) 

Ange om flödet är lågt, medel eller högt vid inventeringstillfället.  

Titta på vattendraget uppströms eller nedströms trumman/bron och bedöm 
vattennivån. Om flödet är lågt är delar av botten frilagd ovan vattennivån och om flödet 
är högt når vattennivån upp i vegetationen på land.  

På SMHI:s hemsida (sidan för hydrologisk nuläge3F4) finns modellerade flöden för de 
flesta vattendrag, även relativt små. Dessa data kan användas som hjälp under 
fältarbetet eller i samband med efterarbetet om mobil mottagningen är dålig på platsen 
för trumman/bron.  

13. Förekomst av vandringshinder i närområdet (inom 150 meter, obligatorisk) 

Uppgiften om förekomst av naturliga vandringshinder i anslutning till en trumma/bro 
används i prioriteringen av eventuella åtgärder. Bedömning görs genom att inventera 
området inom 150 meter uppströms respektive nedströms trumman/bron.  

 

                                                           
4 https://vattenwebb.smhi.se/hydronu/     
 
 

https://atgarderivatten.lansstyrelsen.se/frmKarta.aspx
http://www.trafikverket.se/
https://vattenwebb.smhi.se/hydronu/
https://vattenwebb.smhi.se/hydronu/
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14. Beskrivning av vandringshinder (inom 150 meter, obligatorisk) 

 Fotodokumentera och beskriv kortfattat de vandringshinder som finns.  

Trummans/brons konstruktion 

15. Typ av trumma/bro (obligatorisk) 

Kryssa för vilken typ av trumma/bro som finns anlagd på platsen. Välj bland 
alternativen; rörbro (heltrumma med öppning större än 2 meter), valvbro (valv med 
öppning större än 2 meter), öppen bro, valvbåge (valv med öppning 2 meter eller 
mindre), heltrumma (heltrumma med öppning 2 meter eller mindre), bantrumma 
(betongtrumma med platt botten och öppning 2 meter eller mindre) eller övrigt.  

16. Beskrivning av typ (om övrigt på fråga 15) 

Beskriv typen av trumma/bro om ”övrigt” har angetts på föregående fråga. 

17. Trummans/brons bredd (obligatorisk) 

Mät och ange trummans/brons invändiga bredd i millimeter.  

Trummors innerdiameter mäts från sida till sida genom centrum och från topp till 
botten, enklast med någon form av måttband. Vid inmätning av broar kan lasermätare 
behövas. Det kan ibland vara svårt att avgöra om mätningen ske precis genom centrum 
på trummor och noggrannheten kan därför bli lite därefter. Lägg inte onödigt mycket 
tid på att få en precis exakt mätning.  

18. Trummans/brons höjd (obligatorisk) 

Här anges trummans/brons invändiga höjd i millimeter. Mäts på liknande sätt som 
bredd (se beskrivning ovan). 

19. Trummans/brons längd (obligatorisk) 

Här anges trummans/brons invändiga längd genom väg/järnväg i meter. 

Längden kan mätas med måttband eller uppskattas genom stegning. Mätning behöver 
inte ske exakt på centimetern när. Syftet är att få en god uppfattning om hur många 
meter fisk och andra djur behöver simma för att passera trumman/bron samt ge en lika 
god uppfattning av trummans/brons längd inför eventuellt byte i framtiden. 

20. Konstruktionsmaterial (obligatorisk) 

Kryssa för det konstruktionsmaterial som trumman/bron är konstruerad av. Materialet 
har stor betydelse för hållbarheten och kan även ha betydelse för hur passerbart 
objektet är för olika organismer. Fler än ett alternativ kan fyllas i,  exempelvis om en 
stenkulvert förlängts med betongtrumma i vardera ände. 

21. Bedömt skick (obligatorisk) 

Ange trummans skick vid inventeringstillfället. Gör en sammanvägd bedömning av 
konstruktionen genom att titta efter sprickor i konstruktionen, rostangrepp, tecken på 
erosion och underminering eller att ringar har gått isär. Eventuell bråte som fastnat 
vägs också in.  
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Vad som orsakar skicket återges i fritext i den sista parametern (nr 52) där förslag på 
åtgärder ska beskrivas.  

22. Trummans/brons lutning (bedömning, obligatorisk) 

Markera trummans/brons bedömda lutning genom att kryssa ett av alternativen; ingen, 
svag, måttlig eller hög.  

Lutningen är viktig för att få en bild av trummans/brons funktion. Om 
trummans/brons lutning skiljer sig mycket från den naturliga lutningen finns risk för 
erosion och underminering. Lutningen är också viktig för att förstå på vilket sätt en 
trumma/bro kan utgöra vandringshinder för olika organismer. 

23. Trummans/brons lutning (avvägning, frivillig) 

Om avvägningsinstrument finns tillgängligt kan en noggrannare inmätning göras.  

24. Strömförhållande i trumman/bron (obligatorisk) 

Kryssa för det dominerade strömförhållande som råder vid fältbesöket i trumman eller 
under bron.  

Denna parameter är viktig för att bedöma trummans/brons funktion och hur den 
eventuellt utgör vandringshinder för olika organismer. Strömförhållandet i 
trumman/bron beror av lutningen/vattenhastigheten och vattendjupet.  

Välj bland alternativen; Lugnflytande - det syns inga andra rörelser i vattnet än en 
långsam rörelse nedströms. Svagt strömmande - det syns små virvlar på vattenytan. 
Strömmande - det uppstår stående vågor på vattenytan och Stråkande/forsande - de 
stående vågorna bryter. 

25. Vattenhastighet i trumman/bron (frivillig) 

Fylls i om lämplig utrustning för att mäta vattenhastigheten finns tillgänglig. Används 
hastighetsmätare ska mätningen ske i mitten av vattenmassan vid trummans inlopp. 
Ett alternativ är att släppa lämpligt föremål (ex vis en apelsin) och mäta tiden det tar att 
passera genom trumman och dividera tiden med trummans längd i meter. Ange vilken 
metod som använts. 

26. Passage för medelstora däggdjur (obligatorisk) 

Kryssa för vilken typ av passagemöjlighet som finns eller om det saknas. Ifall 
konstruktionen inte passar in under något av alternativen kryssa i övrigt och beskriv 
med ord i nästa fråga.  

27. Beskriv passage (obligatorisk om svarat övrigt på fråga 26) 

Beskriv passage med ord om ”Övrigt” på föregående fråga. Fotografera passage från 
både uppströms och nedströms sidor (se 37 och 46).  

28. Bottensubstrat i trumman/bron (obligatorisk) 

Kryssa för om bottensubstratet utgörs av naturligt material, krossmaterial eller om 
bottensubstrat saknas (dvs heltrumma som saknar annat bottenmaterial än materialet 
trumman är tillverkad av).  
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Trummans/brons inloppsdel och uppströmssida 

29. Överdjup inloppsdel (obligatorisk) 

Kryssa i ”Ja” om överdjup finns eller ”Nej” om överdjup inte finns vid trummans/brons 
inlopp (dvs om trumman/bron är nedgrävd i vattendragets botten).  

30. Vattendjup i trummans/brons inloppsdel (obligatorisk) 

Mäts som avståndet mellan trummans/brons botten och upp till vattenytan cirka en 
halv meter in i trumman och ange djupet i meter med en decimal. Vid bro mäts djupet 
så nära mitten som möjligt vid brons uppströmssida.  

31. Fall/stalp vid inlopp (obligatorisk) 

Mät eventuellt fall/stalp vid inloppet och ange höjd i meter. Om stalp/fall saknas ange 
siffran noll ”0”. Fall/stalp vid inlopp är väldigt ovanligt, men förekommer bland annat 
när något täpper till inloppet.  

  

Figur 1. Foto på vägtrumma med bråte som skapar stalp i trummans inlopp. Trummans höga 
lutning medför att vattnet forsar med brytande stående vågor (Foto: Länsstyrelsen). 

32. Vattendragets naturliga bredd uppströms platsen (obligatorisk) 

Mät vattendragets naturliga bredd uppströms trumman/bron på tre olika platser 
utanför påverkansområdet av den anlagda trumman/bron och ange medelvärdet i 
meter med en decimal.  

Vattendragets bredd är viktig för att förstå om trumman/bron är rätt dimensionerad 
och i kombination med bottensubstrat och strömförhållanden bedöma om risker för 
erosion kan föreligga.  

33. Vattendragets naturliga lutning uppströms trumman/bron (obligatorisk) 

Bedöm vattendragets naturliga lutning direkt uppströms den anlagda trummans/brons 
påverkansområde. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst av Ingen-Svag-Måttlig-
Hög.  

34. Medeldjup uppströms trumman/bron (obligatorisk) 

Mät djupet på minst tre ställen i vattendraget uppströms trummans/brons 
påverkansområde och räkna ut medeldjupet i enheten meter med en decimal.  
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35. Dominerande strömförhållande uppströms trumman/bron (obligatorisk) 

Kryssa i det strömförhållande som dominerar i vattendraget uppströms 
trummans/brons påverkansområde.  

Välj bland alternativen; Lugnflytande - det syns inga andra rörelser i vattnet än en 
långsam rörelse nedströms. Svagt strömmande - det syns små virvlar på vattenytan. 
Strömmande - det uppstår stående vågor på vattenytan och Stråkande/forsande - de 
stående vågorna bryter.  

36. Dominerande bottensubstrat uppströms trumman/bron (obligatorisk) 

Kryssa i det bottensubstrat som dominerar i vattendraget uppströms trummans/brons 
påverkansområde (se definitioner i tabell 1). Definitionerna kommer från den standard-
iserade metoden som används för att kartlägga biotoper i vattendrag (biotopkartering 
vattendrag4 F5).  

Tabell 1. Definitioner (från manual för biotopkartering vattendrag) 
Benämning Storleksintervall/beskrivning  

Häll >4000 mm  

Block 200–4000 mm  

Sten 63–200 mm  

Grus 2–63 mm  

Sand 0,063–2 mm  

Silt och sediment 0,002–0,063 mm (2-63 μm)  
Lera  <0,002 mm (<2 μm)  

 

37. Fotografier inlopp/uppströms (obligatorisk) 

Kryssa i de fotografier som tagits eller om fotografier saknas (se exempel nedan). 
Fotografera objektet så att det tydligt framgår hur vattnet flödar in i trumman/bron och 
försök få med hela vägkroppen om möjligt. Vid dokumentering av vattendraget 
uppströms trumman/bron försök ta med trummans/brons hjässa. 

 
Figur 2. Exempel på fotografier av trummans/brons inloppsdel och vattendraget uppströms (Foto: 
Länsstyrelsen Norrbotten).  

                                                           
5 https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/ovriga-
vagledningar/undersokningstyper-for-miljoovervakning/undersokningstyper/biotopkartering-i-
vattendrag.html     
 
 

Vägtrumma inlopp Vattendrag uppströms riktning 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/ovriga-vagledningar/undersokningstyper-for-miljoovervakning/undersokningstyper/biotopkartering-i-vattendrag.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/ovriga-vagledningar/undersokningstyper-for-miljoovervakning/undersokningstyper/biotopkartering-i-vattendrag.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/ovriga-vagledningar/undersokningstyper-for-miljoovervakning/undersokningstyper/biotopkartering-i-vattendrag.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/ovriga-vagledningar/undersokningstyper-for-miljoovervakning/undersokningstyper/biotopkartering-i-vattendrag.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/ovriga-vagledningar/undersokningstyper-for-miljoovervakning/undersokningstyper/biotopkartering-i-vattendrag.html
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Trummans/brons utloppsdel och nedströmssida 

38. Överdjup utloppsdel (obligatorisk) 

Kryssa i ”Ja” om överdjup finns eller ”Nej” om överdjup inte finns vid trummans/brons 
utlopp (dvs om trumman/bron är nedgrävd i vattendragets botten).  

39. Vattendjup i trummans/brons utloppsdel (obligatorisk) 

Mäts som avståndet mellan trummans/brons botten och upp till vattenytan cirka en 
halv meter in i trumman och ange djupet i meter. Vid bro mäts djupet så nära mitten 
som möjligt vid brons nedströmssida. 

40. Fall/stalp vid utlopp (obligatorisk) 

Mät eventuellt fall/stalp vid utloppet och ange höjd i meter. Om stalp/fall saknas ange 
siffran noll ”0”.  

 

Figur 3. Bild som visar en heltrumma vars lutning har orsakat erosion nedströms trumman, så att 
fall/stalp har uppstått (Foto: Länsstyrelsen Norrbotten). 

41. Vattendragets naturliga bredd nedströms platsen (obligatorisk) 

Mät vattendragets naturliga bredd nedströms trumman/bron på tre olika platser 
utanför påverkansområdet av den anlagda trumman/bron och ange medelvärdet i 
meter med en decimal.  

Vattendragets bredd är viktig för att förstå om trumman/bron är rätt dimensionerad 
och i kombination med bottensubstrat och strömförhållanden bedöma om risker för 
erosion kan föreligga. 

42. Vattendragets naturliga lutning nedströms trumman/bron (obligatorisk) 

Bedöm vattendragets naturliga lutning direkt uppströms den anlagda trummans/brons 
påverkansområde. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst av Ingen-Svag-Måttlig-
Hög.  

43. Medeldjup nedströms trumman/bron (obligatorisk) 

Mät djupet på minst tre ställen i vattendraget uppströms trummans/brons 
påverkansområde och räkna ut medeldjupet i enheten meter med en decimal.   

44. Dominerande strömförhållande nedströms trumman/bron (obligatorisk) 

Kryssa i det strömförhållande som dominerar i vattendraget nedströms 
trummans/brons påverkansområde.  

Välj bland alternativen; Lugnflytande - det syns inga andra rörelser i vattnet än en 
långsam rörelse nedströms. Svagt strömmande - det syns små virvlar på vattenytan. 
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Strömmande - det uppstår stående vågor på vattenytan och Stråkande/forsande - de 
stående vågorna bryter.  

45. Dominerande bottensubstrat nedströms trumman/bron (obligatorisk) 

Kryssa i det bottensubstrat som dominerar i vattendraget nedströms trummans/brons 
påverkansområde (se definitioner i tabell 1, sid 12).  

46. Fotografier utlopp/nedströms (obligatorisk) 

Kryssa i de fotografier som tagits eller om fotografier saknas (se exempel nedan). 
Fotografera objektet så att det tydligt framgår hur vattnet flödar ut ur trumman/bron 
och försök få med hela vägkroppen om möjligt. Vid dokumentering av vattendraget 
nedströms trumman/bron försök ta med trummans/brons hjässa. 

 

Figur 4. Exempel på fotografier av trummans/brons utloppsdel och vattendraget nedströms.  

Bedömd passerbarhet och åtgärdsbehov 

47. Bedömt vandringshinder för simsvaga fiskarter (obligatorisk) 

Med simsvaga fiskarter avses arter som inte hoppar och som inte klarar hög 
vattenhastighet, exempelvis mört och abborre. Bedöm om trumman/bron utgör 
partiellt eller definitivt vandringshinder eller om den inte är hindrande.  

Exempel:  

En väl nedgrävd trumma med naturligt stenmaterial i botten och strömmande eller 
lugnare vatten utgör inget vandringshinder för svagsimmande arter.  

En trumma/bro utgör partiellt vandringshinder för simsvaga arter om bottensubstrat 
saknas och strömförhållandet i trumman/bron är strömmande även om stalp/fall inte 
finns.  

En trumma/bro utgör definitivt vandringshinder för simsvaga arter om bottensubstrat 
saknas samtidigt som strömförhållandet i trumman/bron är stråkande forsande eller 
om minsta lilla stalp/fall finns.  

48. Bedömt vandringshinder för simstarka fiskarter (obligatorisk) 

Med simstarka fiskarter avses arter som hoppar och som klarar hög vattenhastighet, 
exempelvis öring. Bedöm om trumman/bron utgör partiellt eller definitivt 
vandringshinder eller om den inte är hindrande.  

 

Vattendrag nedströms riktning Vägtrumma utlopp 
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Exempel:  

En trumma/bro med naturligt stenmaterial i botten och stråkande/forsande 
strömförhållande utgör inget hinder för simstarka arter.  

En trumma/bro utgör partiellt vandringshinder för simstarka arter om bottensubstrat 
saknas och strömförhållandet i trumman/bron är stråkande/forsande även om 
stalp/fall inte finns.  

En trumma/bro utgör definitivt vandringshinder för simstarka arter (öring) om 
stalp/fall finns och strömförhållandet i trumman/bron är stråkande/forsande.  

49. Bedömd passerbarhet bottenfauna (obligatorisk) 

Bedöm om trumman/bron utgör partiellt eller definitivt vandringshinder för 
bottenfauna (exempelvis kräftor) eller om den inte är hindrande.  

Exempel:  

En väl nedgrävd trumma med naturligt stenmaterial i botten som anlagts i samma 
lutning som vattendragets naturliga lutning utgör inget vandringshinder för 
bottenfaunan i vattendraget.  

En trumma/bro utgör partiellt vandringshinder för bottenfauna om bottensubstrat 
saknas och strömförhållandet genom trumman/bron är strömmande eller starkare. 

En trumma/bro utgör definitivt vandringshinder för bottenfauna så fort stalp/fall finns 
eller om bottensubstrat saknas samtidigt som strömförhållandet i trumman/bron är 
stråkande/forsande. Betongtrumma ger bättre förutsättningar för passerbarhet än 
metall eller plast.  

50. Bedömd passerbarhet medelstora däggdjur (obligatorisk) 

Bedöm passagemöjligheten för medelstora däggdjur.  

Exempel:  

Optimal, när torr passagemöjlighet finnas tillgänglig på bägge sidor om vattendraget 
även vid höga flöden.  

Mycket bra, när torr passagemöjlighet finns tillgänglig på bägge sidor om vattendraget 
vid medelflöde och låga flöden (ej höga flöden).  

Bra, när torr passagemöjlighet finns men endast på en sida av vattendraget.  

Dålig, när torr passagemöjlighet endast är tillgänglig vid låga flöden.  

Mycket dålig, passagemöjlighet då torr passage endast kan ske över vägbanan.  

51. Bedömt åtgärdsbehov (obligatorisk) 

Gör en sammanvägd bedömning av parametrarna 47 till 50 och ange behov av åtgärder. 
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Exempel:  

Litet åtgärdsbehov kan finnas vid en trumma som är tydligt smalare än vattendragets 
naturliga bredd, men den är anlagd i svag lutning utan tecken på erosion. Bedöms 
finnas risk att trumman har en dämmande effekt vid höga flöden. Åtgärdas vid 
framtida ombyggnation av väg/järnväg.  

Måttligt behov kan finnas vid en trumma där vattenhastigheten är hög och 
bottensubstrat saknas så att svagsimmande arter bedöms ha svårt att passera och det 
bedöms finnas risk för att erosion kan uppstå. Bör ligga med i åtgärdsplaneringen för 
riktade miljöåtgärder.  

Stort behov kan finnas vid en trumma som anlagts i brantare lutning än vattendragets 
naturliga så att svagsimmande arter inte kan passera och tecken på erosion finns så att 
stalp/fall bedöms kunna uppstå. Bör vara en prioriterad åtgärd och ligga med i 
åtgärdsplaneringen för riktade miljöåtgärder.  

Mycket stort behov kan finnas vid en trumma där vattenhastigheten är hög och 
bottensubstrat saknas så att svagsimmande arter inte kan passera, samtidigt som 
erosion och underminering pågår så att stalp/fall har bildats. Bör vara en prioriterad 
åtgärd och ligga med i åtgärdsplaneringen för riktade miljöåtgärder.  

52. Förslag på åtgärder (obligatorisk om åtgärdsbehov bedöms finnas) 

Ge förslag på åtgärder i fritext om behov av åtgärder finns. Till exempel om 
trummans/brons skick är dåligt eller om trumman/bron bedöms utgöra någon form av 
vandringshinder.  

Exempel:  
Trumman/bron byts till en ekologiskt anpassad lösning då den utgör ett 
vandringshinder.  
 
Trumman/bron grävs ner för att undanröja vandringshindret genom att minska 
lutningen och bygga bort fallet i utlopp. 
 
Bottenuppbyggnad och trösklingsåtgärder är möjliga att genomföra för att avlägsna 
vandringshindret. 
 
Trumman byts till större dimension av tekniska orsaker (underdimensionerad, 
rostangrepp, skadad. etc). 

3.3 Efterarbete 

Efterarbetet är en lika självklar och viktig del i arbetet som förarbetet och fältarbetet. Under 
efterarbetet kontrolleras att allt stämmer och rätt bilder kopplas till rätt objekt. För att 
kvaliteten på insamlade data ska bli så bra som möjligt är det viktigt att efterarbetet 
genomförs så nära inpå fältarbetet som möjligt.  

 

https://vattenwebb.smhi.se/hydronu/
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På SMHI:s hemsida (sidan för hydrologisk nuläge4) finns modellerade flöden för de flesta 
vattendrag, även relativt små. Flöden presenteras här mycket överskådligt en månad tillbaka 
i tiden i ett klickbart diagram. Äldre data går att ladda ned i tabellformat från SMHI (sidan 
för modelldata5F6).  Vid efterarbetet kan det vara klokt att gå in och kolla vad modelleringarna 
visar att flödet var vid inventeringstillfället.  

Vid användning av digitalt inmatningsformulär bör fördefinierade svarsalternativ användas 
i så stor utsträckning som möjligt. Med fördefinierade svarsalternativ undviks felstavningar 
som annars kan medföra stora svårigheter vid bearbetning av och utsökning bland 
insamlade data.  

3.4 Resultatredovisning 

Resultatet av fältinventeringsuppdraget ska registreras i Trafikverkets IT-system Miljöwebb 
landskap. Stöd för registreringen finns i TMALL 0555 Miljöwebb Landskap - 
Vattenfaunapassage2 som är tillgänglig på Trafikverkets webbplats. 

I varje inventeringsuppdrag ingår också att redovisa resultaten i en översiktlig 
inventeringsrapport (exempel bilaga 3). Rapporten ska redogöra för var inventering utförts, 
under vilken tidsperiod, av vem, vilka punkter som besökts och vilka trummor/broar som 
bedömts som vandringshinder och inte, samt om det förekommer andra vandringshinder i 
vattensystemen där trummor/broar har inventerats. Detta redovisas på ett tydligt sätt både i 
text, tabeller och kartor som visar besökta punkter, vandringshinder osv. Resultatet ska även 
levereras som GIS-filer till beställaren. 

Utifrån inventeringsresultaten ska en analys genomföras där objekten klassas och delas in 
beroende på åtgärdsbehov. Denna prioritering kan innefatta prioriteringsgrad Hög, Medel, 
Låg och som baseras främst på det ekologiska behovet och den nytta som eventuell åtgärd 
ger. Prioriteringsgrunder kan vara förekomst av laxartad fisk eller flodpärlmussla, övrigt 
höga och kända naturvärden i vattendraget, vunnen rinnsträcka vid åtgärd, förekomst av 
sjösystem uppströms i vattendraget, skyddsklassning av vattendraget eller andra 
utförda/pågående restaureringsinsatser i vattendraget. Då länsstyrelserna sannolikt har den 
bästa kännedomen regionalt om befintliga värden, skyddsklassning, pågående/planerade 
restaureringsinsatser etc i vattendragen bör denna prioritering göras av berörd länsstyrelse 
eller i nära samarbete med denna. Syftet är att prioriteringen ska underlätta Trafikverkets 
fortsatta arbete med planering och prioritering av riktade miljöåtgärder, ge underlag inför 
ytterligare utredning av objekten samt ge en grov uppskattning om kommande kostnader. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/  

https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/miljowebb-landskap/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/miljowebb-landskap/
https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/


Sida 18 (20) 

 

 

4. Referenser 
1. Trafikverkets riktlinjer, Riktlinje Landskap TDOK 2015:0323, https://www.trafikverket.se-

/contentassets/7716aab03f0c427da48a85803038d995/riktlinje-landskap.pdf  
 
2. Trafikverkets Miljöwebb Landskap, https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-

verktyg/forvaltning-och-underhall/miljowebb-landskap/ 
 
3. Länsstyrelsernas nationella databas över inventerade vatten med mera, 

https://atgarderivatten.lansstyrelsen.se/frmKarta.aspx    
 
4. SMHI:s modellerade flödesdata, https://vattenwebb.smhi.se/hydronu/ 
 
5. Standardiserad metod för biotopkartering av vattendrag, https://www.havochvatten.se-

/hav/vagledning--lagar/vagledningar/ovriga-vagledningar/undersokningstyper-for-
miljoovervakning/undersokningstyper/biotopkartering-i-vattendrag.html 

 
6. SMHI:s modellerade flödesdata (data för nedladdning), https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/  
 

 

 

  

https://www.trafikverket.se/contentassets/7716aab03f0c427da48a85803038d995/riktlinje-landskap.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/7716aab03f0c427da48a85803038d995/riktlinje-landskap.pdf
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/miljowebb-landskap/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/miljowebb-landskap/
https://atgarderivatten.lansstyrelsen.se/frmKarta.aspx
https://vattenwebb.smhi.se/hydronu/
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/ovriga-vagledningar/undersokningstyper-for-miljoovervakning/undersokningstyper/biotopkartering-i-vattendrag.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/ovriga-vagledningar/undersokningstyper-for-miljoovervakning/undersokningstyper/biotopkartering-i-vattendrag.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/ovriga-vagledningar/undersokningstyper-for-miljoovervakning/undersokningstyper/biotopkartering-i-vattendrag.html
https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/


BILAGA 1   

Sid. 1 
 

Inventeringsblankett 
(inventering trummor/broar) 

*Obligatorisk 

Förarbete 
1. Inventerare* 

  

2. Organisation* 

  

3. ID-nummer (nyttja befintliga MWL-ID 
eller skapa nytt)* 

  

4. Vattendragets namn* 

  

5. N-koordinat (SWEREF99)*  

  

6. O-koordinat (SWEREF99)* 

  

7. Förekomst av sjö uppströms i 
vattendraget*  
Markera endast en oval. 

Ja 

Nej 

8. Rinnsträcka uppströms trumman/bron 
(km)* 

  

 

9. Förekomst av vandringshinder i 
vattensystemet*  
Markera endast en oval. 

Uppströms 

Nedströms 

Både uppströms och nedströms 

Saknas 

Osäker 

10. Beskrivning av vandringshinder 

  

  

  

  

 

Fältinventering 
11. Inventeringsdatum* 

  
Format: 2020-01-15 

 

12. Bedömt flöde vid inventeringstillfället*  
Markera endast en oval. 

Lågt 

Medel 

Högt 

 
13. Förekomst av vandringshinder (inom 

150 meter)*  
Markera endast en oval. 

Uppströms 

Nedströms 

Både uppströms och nedströms 

Saknas 

Osäker 

14. Beskrivning av vandringshinder 

  
 
  
 
  



BILAGA 1   

Sid. 2 
 

Konstruktion 
15. Typ av trumma/bro*  

Markera endast en oval. 

Rörbro 

Valvbro 

Öppen bro 

Valvbåge 

Heltrumma 

Bantrumma 

Övrigt (beskriv i fråga 16) 

16. Beskrivning av typ (om övrigt) 

  

  

  

17. Bredd (mm)* 

  

18. Höjd (mm)* 

  

19. Längd (m)* 

 

20. Konstruktionsmaterial*  
Markera fler om kombination. 

Betong 

Stål 

Plast 

Sten  

Trä 

21. Bedömt skick*  
Markera endast en oval. 

Mycket bra 

Bra 

Mindre bra 

Dåligt 

Mycket dåligt 

22. Trumman/brons lutning (bedömning)*  
Markera endast en oval. 

Ingen 

Svag 

Måttlig 

Hög 

23. Trumman/brons lutning (avvägning)  

  

24. Strömförhållande i trumman/bron*  
Markera endast en oval. 

Lugnflytande 

Svagt strömmande  

Strömmande 

Stråkande/forsande 

25. Vattenhastighet i trumman/bron 

  

26. Passage för medelstora däggdjur*  
Markera endast en oval. 

Saknas 

Strandremsa 

Torrtrumma 

Hylla 

Övrigt (beskriv i nr 27) 

 

27. Beskriv passage (om övrigt i nr 26) 

  

28. Bottensubstrat i trumman/bron*  
Markera endast en oval. 

Naturligt material 

Krossmaterial 

Saknas 
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Trummans/brons inloppsdel och uppströmssida 

29. Överdjup vid inlopp*  
Markera endast en oval. 

Ja 

Nej 

30. Vattendjup 0,5 m in i trumman/brons 
inloppsdel (m)* 

  

31. Fall/stalp vid inlopp (m)* 

  

32. Vattendragets naturliga bredd 
uppströms platsen (m)* 

  

33. Vattendragets naturliga lutning 
uppströms trumman/bron* 
Markera endast en oval. 

Ingen 

Svag 

Måttlig 

Hög 

34. Medeldjup i vattendraget uppströms 
trumman/bron (m)*  

  

35. Dominerande strömförhållande i 
vattendraget uppströms 
trumman/bron* Markera endast en oval. 

Lugnflytande 

Svagt strömmande 

Strömmande 

Stråkande/forsande 

36. Dominerande bottensubstrat 
uppströms trumman/bron*  
Markera endast en oval. 

Lera 

Silt och sediment 

Sand 

Grus 

Sten 

Block 

Häll 

37. Fotografier inlopp/uppströms*  
 

Trummans/brons inloppsdel 

Vattendraget uppströms trumman/bron  

Extra fotografier (exempelvis däggdjurspassage eller vandringshinder uppströms) 

Fotografier saknas (om tekniken har strulat så att fotografier ej kunnat tas) 
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Trummans/brons utloppsdel och nedströmssida 

38. Överdjup vid utlopp*  
Markera endast en oval. 

Ja 

Nej 

39. Vattendjup 0,5 m in i trumman/brons 
utloppsdel (m)* 

  

40. Fall/stalp vid utlopp (m)* 

  

41. Vattendragets naturliga bredd 
nedströms platsen (m)* 

  

42. Vattendragets naturliga lutning 
nedströms trumman/bron* 
Markera endast en oval. 

Ingen 

Svag 

Måttlig 

Hög 

43. Medeldjup i vattendraget nedströms 
trumman/bron (m)*  

  

44. Dominerande strömförhållande i 
vattendraget nedströms 
trumman/bron* Markera endast en oval. 

Lugnflytande 

Svagt strömmande 

Strömmande 

Stråkande/forsande 

45. Dominerande bottensubstrat 
nedströms trumman/bron*  
Markera endast en oval. 

Lera 

Silt och sediment 

Sand 

Grus 

Sten 

Block 

Häll 

46. Fotografier utlopp/nedströms*  
 

Trummans/brons utloppsdel 

Vattendraget nedströms trumman/bron  

Extra fotografier (exempelvis däggdjurspassage eller vandringshinder nedströms) 

Fotografier saknas 
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Bedömd passerbarhet och åtgärdsbehov  
47. Bedömt vandringshinder för simsvaga 

fiskarter* Markera endast en oval.  

Nej 

Partiellt 

Definitivt 

48. Bedömt vandringshinder för simstarka 
fiskarter* Markera endast en oval.  

Nej 

Partiellt 

Definitivt 

49. Bedömt vandringshinder för 
bottenfauna* Markera endast en oval.  

Nej 

Partiellt 

Definitivt 

50. Bedömd passerbarhet medelstora 
däggdjur* Markera endast en oval.  

Optimal 

Mycket bra 

Bra 

Dålig 

Mycket dålig 

 

51. Bedömt åtgärdsbehov*  
Markera endast en oval.  

Saknas 

Litet 

Måttligt 

Stort 

Mycket stort 

52. Förslag på åtgärder  
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Enkät om metoder idag och parametrar  
Som ett första steg i arbetet med att ta fram en standardiserad metod för inventering av 

trummor/broar skickades en enkät ut för att ta reda på vad de som arbetade med dessa frågor ansåg 

om olika parametrar och metoder som användes vid tiden för detta arbete. Svaren som kom in 

analyserades och resultaten låg till grund för diskussioner i projektgruppen.  

Enkäten som skickades ut spreds inom Trafikverkets verksamhet och till Länsstyrelserna med 

instruktion om att skicka vidare till personer inom kommuner och konsultföretag som arbetar med 

frågan.  

Sammanlagt inkom 25 svar från personer med representation från hela landet.  

Figur 1. Geografiskt område som de svarande har angett att de är verksamma i.  

Flest svar inkom från personer verksamma inom Länsstyrelser följt av konsultföretag, Trafikverket och 

kommuner. 
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Figur 2. Typ av organisation som de svarande representerade.  

Vid frågor om hur viktiga olika parametrar var (från 0–10) fick så gott som alla parametrar som ingick 

i enkäten högre medelvärde än 5 poäng (se figur 3 och 4). När det gäller anläggningsrelaterade 

parametrar ansåg de svarande att ”fall/stalp vid väg-/vattenkorsningens” och typ av väg-

/vattenkorsning viktigast. Följt av väg-vattenkorsningens dimensioner, typ av botten och överdjup. 

Bland de miljörelaterade parametrarna ansågs passerbarhet för djur vara viktigaste parametrarna. 

Följt av förekomst av andra vandringshinder, vattendragets naturlig bredd och bedömt flöde.  

Figur 3. Medelvärden för anläggningsrelaterade parametrar.  
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Figur 4. Medelvärden för miljörelaterade parametrar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT  
Truminventering 
Tavelåns avrinningsområde under hösten 2019  
 

BILAGA 3, Exempel inventeringsrapport 
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Sammanfattning 
Under hösten 2019 inventerades Tavelåns avrinningsområde i Västerbottens län och målet 

var att identifiera alla vandringshinder för faunapassager på enskilda och allmänna vägar. I 

kategorin enskilda ingår utöver privata överfarter och skogsbolagens vägar även alla vägar 

angivna som kommunala i Trafikverkets vägdatabas. Länsstyrelsen i Västerbottens län och 

Trafikverket Region Nord har en stark ambition att följa upp miljökvalitetsmålet ”Levande 

sjöar och vattendrag” samt EU:s ramdirektiv för vatten. Under de senaste åren har den 

biologiska återställningen av vattenmiljöer ökat markant i länet. Att åtgärda 

vandringshindrande vägövergångar är en viktig process som ibland efterföljs av biologisk 

återställning (ex. vis från flottningen) för att förbättra övriga livsmiljöer i vattensystemet. 

 

1.Inventerade vägövergångar hösten 2019, allmänna och enskilda vägar. 
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Både enskilda och allmänna vägar har inventerats gällande vägövergångar som kan ha 

betydelse för vandrande fisk och andra vattenlevande organismer. Totalt har 170 objekt 

besökts varav 9 bedömdes vara dräneringsdiken. De övriga 161 har fotograferats och 

inventerats enligt den metod som gemensamt tagits fram av Länsstyrelserna i Norrbotten 

och Västerbotten, Trafikverket, Skogsstyrelsen och HaV. Allt material har lagts in i Arc-Gis 

för att få en bra överblick. Ett tillägg till inventeringsmetodiken är att vattendragen ska 

inventeras 100 meter upp- och nedströms vägövergången för att identifiera till exempel 

naturliga hinder. 

Av de inventerade 161 objekten ligger 53 på allmän väg. I den här rapporten belyses 

resultaten från det allmänna vägnätet där Trafikverket är ansvarig väghållare. 

 

2. Röda punkter är vandringshinder för vattenlevande djur. 
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Av de 53 objekten under allmän väg utgjorde 16 stycken vandringshinder (trummor) vilket 

motsvarar 30 %. Som jämförelse utgjorde 36 % av de 106 trummorna på enskilda vägar ett 

hinder. De vandringshindrande objekten har kategoriserats med prioritet 1–3. Objekten 

med prioritet 1 bedöms ha högst åtgärdsprioritet ur ett naturvårdsperspektiv. Objekten med 

prioritet 3 anses ha lägst åtgärdsprioritet ur ett naturvårdsperspektiv. 

Det som kan dra ned prioriteringen kan vara att vattendraget inte förväntas vara 

vattenförande hela året, att övergången är beläget långt upp i systemet alternativt att det 

finns naturliga vandringshinder i närheten. Notera att broar som förvisso ej hindrar fisk, 

men där utteranpassning bedöms vara väl motiverat, redovisas med prioritet 1. Detta för att 

belysa faktumet att Tavelån har en del broar där s.k. faunapassager eller ”utterhyllor” 

antingen är bristfälliga eller saknas. 

Punkt Prio Kort kommentar 

435 1 Bro ej hinder fisk, saknar utterpassage, bedöms som frekvent använd rutt av utter. 

444 1 LV364 Saknar utterpassage. Hinder fisk i inlopp och ev. även inuti, se utförligare 
kommentar i shapefil! 

422 1 Bro LV364, ej hinder fisk. Utterpassage finns men trasig ur funktion 

420 1 Bro LV364, ej hinder fisk. Utterpassage saknas 

410 1 Bro, ej hinder fisk men utterpassage saknas helt under e4bron. 

407 1 Bro, smala låga landremsor bägge sidor ej ok utterpassage vid normal vattennivå. 

402 1 Bro, ej hinder fisk men saknar utterpassager helt.  

517 1 Hinder för fisk. Saknar utterpassage. 

485 1 Bro, ej hinder fisk, saknar utterpassager i stort vattendrag under länsväg. 

534 1 Hinder fisk(trösklar), saknar utterpassage. Kort bäck mellan sjöar 

515 1 Hinder fisk (lätt åtgärdat), saknar utterpassage. Mkt fin fiskbiotop mellan sjöar. 

519 2 Stensättning under väg smalare än betongförlängning samlar bråte=oklart om fisk går 
förbi. Saknar utterpassage. 

533 2 Hinder fisk, saknar utterpassage, fin biotop. Nära ned en hindrande trumma enskild väg. 
Fisk observerad uppströms. 

555 2 Hinder fisk (partiellt) lätt åtgärdat utan trumbyte, saknar utterpassage. 

453 2 Hinder fisk, saknar utterpassage. 

569 3 Hinder för fisk men bäck har naturliga hinder uppströms. Kreaturstunnel=bra 
utterpassage 

442 3 Hinder för fisk men bäck ej vandringsbar uppströms. Saknar utterpassage i trumma men 
finns gångtunnel 30m på sidan.  

423 3 Hinder fisk partiellt, saknar utterpassage. 
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513 3 Hinder fisk, saknar utterpassage. Ej undersökt övriga vh uppströms pga. farm/stängsel. 
Hinder nedan punkt 511. 

548 3 Hinder fisk dock både naturliga och byggda vh nerströms (damm vid hus).Saknar 
utterpassage 

545 3 Trumma i sig ok, virke i inlopp skapar hinder fisk, saknar utterpassage. Hinder strax ovan 
(damm) 

501 3 Hinder fisk, saknar utterpassage. 

434 3 Hinder fisk, men ej attraktiv fiskbiotop, saknar utterpassage.  

457 3 Svårbedömt om hinder fisk pga. mkt lång trumma, ej utterpassage, låg prio pga. högt i 
bäcksystem 

 

 

3. Den geografiska placeringen över trummor/broar med vandringshinder på allmän  

väg samt prioriterade från 1–3. 
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En trumma kan bedömas som hindrande på grund av flera olika faktorer. Den vanligaste 

anledningen till att en trumma bedöms som ett vandringshinder är att den mynnar ovanför 

vattenytan och/eller bäckbotten, oavsett vattenstånd, och således skapar ett avstånd ned till 

vattenytan eller botten. På så sätt kan en tumma utgöra vandringshinder för olika fiskarter 

och storleksklasser samt bottenfauna. Övriga faktorer som också gör att trumman klassas 

som vandringshinder är hög vattenhastighet genom trumman, raserade trummor som inte 

leder genom vattnet på rätt sätt, blockerade in- eller utlopp etc.  

Allmänt om åtgärder  
Vid anläggning av vägövergångar bör man sträva efter att påverka vattendragetsutseende 

och karaktär så lite som möjligt. Man bör ta hänsyn till vattendragets naturligabredd, 

lutning, bottensubstrat och struktur. De vattensystem som inventerats är utpekade som 

prioriterade vatten i länet och därför är det angeläget att åtgärda vandringshinder som är 

konstruerade på mänsklig väg.  

Därför bör framtagna åtgärdsförslag ha passager fria från hinder och väl tilltagna med 

naturlig bäckbotten och torr passage på sidorna där vandringsbehov finns för landdjur, 

exempelvis utter. En brolösning är alltid att föredra om det är möjligt då dessa ger 

miljömässigt bästa resultatet. En rätt anlagd bro medger vandring för både fisk, bottendjur 

och landdjur utan inskränkning. Den ger ofta en öppen lösning som inte riskerar att utgöra 

någon form av barriär för flygande insekter. En väl anlagd bro smälter in i naturen, 

samtidigt som den på ett tilltalande sätt låter förbipasserande människor upptäcka 

vattendraget. Vanligast vid trumbyten är dock att valvbågar, rundtrummor eller rörbroar 

väljs. 

Oavsett val av åtgärdslösning eftersträvas att behålla naturlig bäckbredd och en naturlig 

bäckbotten genom väg/vatten passagen. Sten och block i bäckbotten skapar bättre djup samt 

bromsar upp vattenhastigheten. En naturlig bäckbotten är lättare att bygga upp och få 

hållfast i en valvbåge jämfört med en hel rundtrumma. Runda heltrummor bör helst 

användas där vattendraget har låg lutning och är mer av lugnflytande eller svagt 

strömmande karaktär. Där behov finns, främst under vältrafikerade vägar, bör också en torr 

strandremsa med sten/block, ”hylla” i trumman eller annan torr faunapassage anläggas, 

exempelvis torr ”evakueringstrumma” för landdjur som ligger i direkt anslutning till 

vägtrumman/bron.  

Vid beräkning av den naturliga vattendragsbredden måste man komma ifrån 

väganläggningens påverkansområde och gå ett antal meter uppströms/nedströms 

vägtrumman.  Strax nedströms en underdimensionerad vägtrumma är vanligtvis 

vattendragsbredden större än den naturliga bredden. 

Innan åtgärder vidtas är det viktigt att varje åtgärdsobjekt besöks för att ta fram rätt 

åtgärdsplan med rätt anpassning för den biologiska mångfalden.  
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Inventeringen har genomförts av Tobias Österberg, Länsstyrelsen i Västerbottens län. 

Rapporten har framtagits av Tobias Österberg, Länsstyrelsen i Västerbottens län. 

Kartmaterialet har framtagits av Susanne Liinanki, Länsstyrelsen i Västerbottens län. 

Projektansvarig på Länsstyrelsen i Västerbottens län har varit Tommy Vennman. 

Projektansvarig på Trafikverket i Region Nord har varit Niklas Kemi. 

 

Tobias Österberg  

Miljöanalysenheten, Länsstyrelsen i Västerbottens län 
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