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Sammanfattning  

Pilotprojekt vilt genomförs för att testa nya metoder och åtgärder för att minska 

viltolyckor. Projektets önskan och inriktning är att utvärdera och testa metoder 

som skall kunna sättas in relativt snabbt, inte vara föremål för omfattande 

planarbeten och inte öka barriärpåverkan i landskapet. Projektet har drivits i två 

län, Värmland och Östergötland och sker i nära samarbete med nationella 

viltolycksrådet, NVR. Arbetet innefattar också samråd med övriga aktörer som 

Länsstyrelse samt kommun och lokala eftersöksjägare.  

 

I Värmland har arbetet kretsat kring 6 st sträckor, där projektet ger förslag till 

en variation av åtgärder för att minska antalet viltolyckor. Till förslagen hör 

viltvarningssystem vid stängselöppning, siktröjning, färister, uthopp, saltstenar 

samt aktiv viltvarning med VMS skyltar (Variabla Meddelandeskyltar).  

I Östergötland har 4 sträckor prioriterats, där förslagen innefattar förändring av 

viltstängslets dragning på en plats, aktiv varning med VMS skyltar, färister, ny 

faunapassage för dovhjort, nytt viltstängsel samt kantstolpar för förenklad 

viltdetektion. En detaljerad genomgång av förslagen i de två länen finns under 

respektive kapitel.     

 

I arbetet med att finna effektiva åtgärder för viltolycksreduktion har projektet 

bland annat varit drivande i framtagande av nya kriterier för faunapassager i 

plan med viltvarningssystem. Denna typ av faunapassage kan vara lämplig både 

på väg och järnväg, och anpassas efter rådande förhållanden och trafikflöde. 

Hittills har enstaka viltvarningssystem anlagts som isolerade enheter, utan en 

gemensam plattform gällande teknik och funktionsprotokoll. Målet med nya 

generationens viltvarningssystem är att Trafikverket skall skapa en gemensam 

plattform där respektive enhet runt om i Sverige skall införlivas och kunna 

kontrolleras för drift och funktion. Det finns idag flera platser där det kan vara 

aktuellt att anlägga dessa system, främst vid de befintliga viltstängsel som idag 

har bristande funktion. Befintligt viltstängsel skall leda djuren till dessa nya 

faunapassager i plan och på så sätt förhoppningsvis kunna minska antalet 

viltolyckor samtidigt som permeabiliteten ökar. Förslag till systemets 

uppbyggnad finns under Bilaga 1. För att kunna realisera detta projekt behövs 

en finansiering för projektledare vid Trafikverket, teknisk konsult för 

teknikutveckling samt biolog för funktionsbeskrivning för faunan. Projektet bör 

också innefatta projektuppföljning av både teknik och ekologi. Pilotprojektet 

föreslår att Trafikverket undersöker finansiering för detta så snart som möjligt 

för att kunna realisera och vidareutveckla nya generationens viltvarningssystem. 

 

Syftet med föreliggande rapport är att rapportera av de arbeten som genomförts 

inom Pilotprojekt vilt samt att ge sammanhållen beskrivning av de 

åtgärdsförslag som presenterats på utvalda sträckor.  

 
Pilotprojektet har genomförts i två län, men målet är att metoderna och 
arbetssättet för att minska viltolyckor skall implementeras på nationell nivå 
genom Projekt Framåt. Syftet med Projekt Framåt är att öka taken i 
genomförandet av riktade miljöåtgärder så att Trafikverket på ett effektivt sätt 



5 
 

och med så stor nytta som möjligt bidrar till det transportpolitiska hänsynsmålet 
för miljö och hälsa. 
  

Pilotprojektet föreslår i denna avrapportering en mängd åtgärdsförslag, dessa 

beskrivs i rapporten men sammanfattas i korthet i följande poster. Kostnaderna 

innefattar endast investeringskostnader av själva åtgärderna, därtill kommer tid 

för konsult samt Trafikverkets styrning av projekten.  

 

Förslag inom pilotprojektet Värmland; 
Pilotprojekt 

Värmland 

Sträcka nr 

Åtgärdsförslag Uppskattad 

kostnad  

Teoretisk förväntad 

minskning av 

viltolyckor 

1) E18 Årjäng-

Töcksfors 

Faunapassager i plan med 

viltvarningssystem. Aktiv viltvarning 

med VMS-skyltar. 

Informationskampanj till boende 

samt åkeri (se även sträcka 6) 

Behöver utredas Trv behöver ange 

mål. Förslag till 

målbild: 50 % 

2) E45 Nyängen 

- Frykåsen 

Faunapassage i plan som tillägg till 

genomförd entreprenad Högvalta-

Bonäs (byggdes färdigt under höst 

2017). Viltvarning med VMS-system 

söder om detta stängsel ner till 

Nyängen.  

Totalt ca 1,5 

miljoner 

Initialt ca 400 000 

kr för pågående 

projekt för 

förberedande 

arbeten 

viltvarningssystem 

60 % jmf med nivån 

innan viltstängsel 

sattes upp.  

3) Bredviken – 

Kollerud 

(Torsby) 

ÅVS genomförd. Tre sträckor. 

Faunapassage i plan med viltvarning 

vid bef sträcka med viltstängsel, 

siktröjning, mobila viltvarnande 

kantstolpar (alt siktökande 

kantstolpar), saltstenar, flytta 

foderstation  

1,7 miljoner 30-40 % 

4) Rv 63 

Filipstad  

Tre sträckor. Aktiv varning med VMS-

skyltar samt konventionell älgskylt 

vid en plats  

1,5 miljon 20-30 % 

5) rv61 Eda-

Norska gränsen 

ÅVS genomförd (Yvonne Thorén 

Projektledare Trafikverket) 

Se separat ÅVS Se separat ÅVS 

6) E18 Knöstad - 

Valnäs 

Faunapassager i plan med 

viltvarningssystem. Aktiv viltvarning 

med VMS- skyltar. 

Informationskampanj till boende 

samt åkeri (se även sträcka 1) 

Behöver utredas Trv behöver ange 

mål. Förslag till 

målbild - 50 % 

Tillkommande 

sträcka - väg26 

Kristinehamn-

Nybble 

Pilotprojektet ger info om viltfrågan 

till pågående ÅVS. Preliminärt förslag 

om VMS-skyltar med aktiv 

viltvarning, siktökande kantstolpar 

vid hot-spots.  

1,5 miljoner 20-30 %  
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Förslag till pilotprojektet Östergötland; 

 
Pilotprojekt 

Östergötland 

Sträcka nr 

Åtgärdsförslag Uppskattad 

kostnad  

Teoretisk förväntad 

minskning av 

viltolyckor 

1) Rv 35 Grebo-

Åtvidaberg samt 

Söder Åtvidaberg 

ÅVS finns för denna sträcka.   4,6 MSEK Teoretisk målbild om 

ca 30-40 % 

2) LV 209 

Vikbolandet - 

Ljunga 

Siktröjning, hastighetssänkning på 

2 kortare sträckor, aktiv viltvarning 

med omställbara LCD-skyltar 

200 000 kr  Ca 20 % 

3) Rv 23/34 

Kåparpsrondellen

- Brokind  

Aktiv viltvarning med variabla 

meddelandeskyltar (VMS). Anpassa 

viltstängsel samt tät räcksfyllnad till 

GC-port i Brokind 

Total kostnad ca 1,0 

MSEK 

Ca 20-30 % 

4) Rv 23/34 

Hamra 

Viltport, viltstängsel samt färister 

är finansierade, anläggs under 

2017, färdigt vår 2018.  

Redan finansierat 

med ca 2 MSEK för 

faunapassage 

Ca 60-80 % 

 

 

Förslag till Projektledare Trafikverket, teknisk konsult och biolog för 

framtagande av ny plattform och integrering av viltvarningssystem till 

trafikledningscentralen: 

Kostnad ca 1 MSEK kr för 2018.  
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Bakgrund och syfte 

Pilotprojekt vilt genomförs för att testa nya metoder och åtgärder för att minska 

viltolyckor. Projektet har finansierats av Trafikverket, drivits i två län; Värmland 

och Östergötland under 2015-2017. Utredning och åtgärdsförslag sker i nära 

samarbete med Nationella Viltolycksrådet (NVR). Arbetet innefattar också 

samråd med övriga aktörer som länsstyrelse samt kommun och lokala 

eftersöksjägare. 

 

• Pilotprojektet ska fördjupa sig i viltolycksproblematiken för utvalda 

sträckor (omgivning, trafikmängder, passagemöjligheter etc). 

• Platsens specifika förutsättningar ska styra valet av åtgärder samt att 

åtgärdsplaner utformas för att rätta till problemen. 

• Åtgärderna som sätts in ska utgå från bästa tillgängliga kunskap och ska 

följas upp systematiskt. 

• Fokus på att hur NVR:s inblandade parter kan samarbeta för att minska 

problemen med viltolyckor. 

 

Syftet med föreliggande rapport är att rapportera av de arbeten som genomförts 

inom Pilotprojekt Vilt samt att ge sammanhållen beskrivning av de 

åtgärdsförslag som presenterats på utvalda sträckor i Värmland och 

Östergötland.   

  

 

Åtgärder och vägklasser  

Trafikverket genomför olika typer av åtgärder för faunan runt om i Sverige. En 

del syftar till att höja trafiksäkerheten genom ett minskat antal viltolyckor, och 

andra åtgärder syftar till att minska vägens barriärpåverkan för faunan. Bland 

de mest storskaliga åtgärderna hör uppsättning av viltstängsel och byggande av 

faunapassager för att minska antalet viltolyckor och leda djuren till säkra 

passagemöjligheter. Ca 700 mil väg med viltstängsel genomkorsar idag det 

svenska landskapet och samtidigt som viltolyckorna minskar på detta vägnät 

vilket är positivt, så skapas problem då landskapet och djurpopulationer 

splittras upp i mindre enheter om inte faunapassager inkluderas i projekten.  

 

I Trafikverkets pilotprojekt genomförs åtgärder på vägsträckor med ett förhöjt 

antal viltolyckor. Tillsammans med bland annat Nationella Viltolycksrådet har 

Trafikverket format en bruttoprioriteringslista med sträckor som bör åtgärdas i 

Värmland och Östergötland. Denna lista har initialt hanterats i pilotprojektet 

och Trafikverket har delvis omarbetat prioriteringsordningen för 

åtgärdsförslagen under projektets gång. Flera av dessa sträckor som skall 

åtgärdas återfinns inom vägklass II i barriärmodellen nedan, alltså mellanstora 

vägar med stort antal viltolyckor, och otillräckliga åtgärder för 

viltolycksreduktion. Åtgärderna som sätts in ska utgå från bästa tillgängliga 

kunskap och ska följas upp systematiskt. 

 

Olika vägklasser kräver olika åtgärder för faunan. De teoretiska 

effektsambanden för större hjortdjur kan sammanfattas i nedanstående graf 

(Figur 1 - efter Seiler 2003) 
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Vägklass I – Mindre vägar med låg trafikvolym. Permeabiliteten är hög 

samtidigt som trafikdödligheten och störningarna är låga. Mindre vägar med en 

trafikvolym uppåt 4000 fordon per dygn har relativt liten påverkan för de större 

hjortdjuren, men trafikmortaliteten kan vara hög.  

 

Vägklass II – Vägar med medelhög trafikvolym. På vägar med en trafikvolym 

mellan ca 4000 – 8000 fordon förändras förutsättningarna för hjortdjuren 

radikalt. Antalet viltolyckor är på dessa vägar ofta som högst, delvis är detta 

beroende på att det inte alls finns några åtgärder för faunan, samtidigt som 

trafikvolymen är så låg att djur fortfarande har en vilja att passera vägen. I takt 

med att trafikvolymen ökar inom detta intervall, så minskar permeabiliteten 

drastiskt på grund av ökande barriäreffekter pga störning och trafikdödlighet. 

Bland dessa vägtyper märks ex uppgraderade landsvägar med 2+1 körriktning 

med mittvajer och viltstängsel. Ofta finns många anslutande vägar som skapar 

problem då djuren får en väg in på vägområdet. Vägar utan viltstängsel men 

med mitträcke skapar en speciell problembild för faunan då det skapas ett 

hinder som måste passeras i mitten av vägen. 

 

 

Teoretisk barriärmodell för större hjortdjur. Efter Seiler 2003.  

 

Vägklass III – På vägar med en hög trafikvolym som överstiger ca 8000 fordon 

per dygn påverkas den större faunan på annat sätt jmf med vägklasser med lägre 

trafikvolym. Många av dessa vägar är försedda med viltstängsel och planskilda 

passager (konventionella broar och tunnlar som i viss mån används av djuren) 

vilket gör att viltolyckorna går ner inom detta intervall, men även ostängslade 

vägar med så här höga trafikvolymer verkar avskräckande i sig. Permeabiliteten 

minskar drastiskt, och djur behöver planskilda faunapassager för att 

konnektiviteten skall kunna bibehållas.   
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Åtgärder för viltolycksreduktion 

Ekodukter och planskilda faunapassager anläggs på en del trafiktunga leder men 

åtgärderna är kostsamma och kan inte användas på vägnät med mindre 

trafikvolymer. På det minde vägnätet som i den teoretiska barriärmodellen 

benämner vägklass II (figur 1), ser utmaningarna helt annorlunda ut och 

verktygslådan för att minska viltolyckor och barriärpåverkan är väldigt 

begränsad och outvecklad. Under senare tid har det föreslagits och testats olika 

åtgärder på dessa mindre trafikerade men samtidigt för faunan mycket 

problematiska vägar.   

 

Inom pilotprojekt vilt faller stor andel av vägsträckorna in inom detta 

trafikvolymsintervall, och åtgärderna som skall testas måsta anpassas till vägens 

standard och trafikvolym, samtidigt som de skall vara samhällsekonomiskt 

motiverade. Inom Trafikverkets djurgrupp pågår ett utredningsarbete för att ta 

fram en verktygslåda för viltåtgärder och pilotprojektet stödjer detta arbete med 

faktiska kunskaper och för fram åtgärdsförslag ut till de specifika projekten i 

Värmland och Östergötland. Här tar man bland annat upp följande förslag till 

möjliga åtgärder (för detaljerad genomgång av metoder se bilaga 1 samt bilaga 2 

excelltabell åtgärd viltolyckor (extern bilaga)  

 

• Lokal siktröjning. 

• Tillfälliga viltvarningsmärken vid röjning och avverkning av skog 

• Kombinera markerad hastighetssänkning tillsammans med 

varningsmärke för vilt (främst vid passage i plan). 

• Lokal hastighetssänkning. 

• Sänkt hastighet eller varning för vilt där viltstängsel slutar. 

• Färister – olika typer behöver testas.  

• Uthopp och andra evakueringslösningar. 

• Digitala skyltsystem (VMS) för hastighetssättning eller viltvarning 

kopplat till tidsperioder med förhöjd viltolycksrisk. 

• Faunapassager i plan med viltvarningssystem. En stängselöppning där 

sensorer detekterar djuren vid faunapassagen och aktiverar 

varningsskyltar för trafikanterna.   

• Viltreflektorer på kantstolpar för att skrämma vilt.  

• Viltvarnande kantstolpar. 

• Ploga leder som styr vilt från vägar och järnvägsspår. 

• Vargurin eller andra doftsystem (statistiskt sunt försök pågår nu i 

Tjeckien) 

• Anpassning av befintliga broar med skärmar eller vegetation för att öka 

permeabiliteten.  

• Förändrade krav på broar i nyproduktion så att fler broar/portar fungerar 

för vilt.  

• Koppling till barriäranalys så att vi inte skapar nya barriärer på ett 

oacceptabelt sätt. 

• Information från ex lantbruket om när attraktiva grödor planteras nära 

vägen /(underlag för tillfällig viltvarning/skyltning).  

• Skötselkrav så att inte nedkapat sly lämnas i vägkanten (av Trafikverkets 

entreprenörer) eller intill vägen vid ex skogsbruket. 
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• Uppsättning av saltstenar för att minska behovet för djuren att besöka de 

saltade högtrafikerade vägarna. 

• Samråd med jägarorganisationer för att inte lägga åtlar eller annat intill 

prioriterat vägnät. 

• Aktiv varning för viltolycksdrabbade sträckor i gps-tillverkares gps:er (ex 

garmin, tom-tom) samt app. Nationella Viltolycksrådet har ex app för 

detta. 

 

Pilotprojektet i Värmland 

Initialt hanterades 9 delsträckor med förhöjt antal viltolyckor, men efter en 

första genomgång slogs några sträckor ihop för att förenkla hantering och 

åtgärdsförslag.     

 

  

Inom Pilotprojekt Värmland hanteras 6 st sträckor.   
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Sträcka 1 och 6 - E18 Valnäs-Riksgränsen - Bidrag till pågående 
ÅVS  

Pilotprojekt sträcka 1 och 6 (Figur 2). Under juni 2016 har projektet bidragit 

med texter och åtgärdsförslag till Trafikverkets pågående ÅVS för denna sträcka.  

 

Sträckan av E18 inkluderar analyser mellan Valnäs och Riksgränsen och det 

teoretiska ekologiska flödet (spridningsvägar) analyseras och visualiseras i figur 

nedan i nord-syd riktning (Sjölund och Olsson 2015). Sträckan går genom ett 

kuperat landskap med dalgångar och raviner omväxlat med stora partier av 

barrskog och blandskog samt odlingsmark. Flödet fördelar sig relativt jämnt 

över landskapet och skapar så kallade ”flaskhalsar” där landskapet smalnar av, 

vilket illustreras med en strakare röd färg. Området är berikat med sjöar och 

älvar vilket är den största anledningen till att flaskhalsar skapas. Området ingår 

i ett stort sammanhängande stråk av kontinuerlig skog som gynnar älg, vilket 

även tyder på att mycket vilt troligtvis rör sig i området. Ur ett större geografiskt 

utsnitt bryter E18 de storskaliga sambanden väster om Vänern, och behovet av 

passagemöjligheter för större vilt får anses som mycket stort.  
 

 

Flödesanalysen för skogslevande arter visar vart förutsättningarna för anpassade 

åtgärder är extra goda. Ju starkare röd färg desto intensivare flöde. Flödets intensitet 

ökar när det finns gynnsamma livsmiljöer och minskar i ex öppna marker, i enlighet 

med älgens behov av livsmiljö. Landskapet består mestadels av skog, och skillnaderna 

blir därför relativt små utmed sträckan (Källa: Sjölund och Olsson 2015).   

 

Då utredningsområdet till största delen består av skogsmark finns 

spridningskorridorer i stort sett hela vägen. Dock utmärker sig några större 

spridningskorridorer utmed sträckan. I de flesta fall är dessa definierade av de 

större sjöarna samt de öppna dalgångar vid strömmande vatten, som finns i 

området. Flera av dessa skogliga korridorer sammanfaller med förhöjda 

frekvenser av viltolyckor (se figur ovan);    

1) väst om Töcksfors  
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2) väst om Årjäng  

3) öst om Årjäng, korridor avgränsas av sjöarna Västra Silen och Järnsjön  

4) väst om sjön Stora Bör och söderut mot Svaneholm  

5) öst om sjön Stora Bör och söderut om Svaneholm  

6) mellan sjön Aspen och Byälven och vidare söderut mellan sjöarna Eldan och 

Summeln 

7) väst om Segmon och söderut mot Värmlandsbro 

 

Åtgärdsförslag Valnäs-Riksgränsen  

Flödesanalysen tillsammans med analys av viltolycksdata ger ett översiktligt 

underlag för storskaliga bedömningar av åtgärdsbehov för större fauna. 

Trafikverkets bristanalyser för större fauna ger dessutom en generell 

rekommendation om ca 1 bra passagepunkt för älg per 4 km väg (Seiler mfl 

2015). Med detta avstånd skall både genetiska och demografiska effekter kunna 

undvikas och måttet kan användas som underlag för att täcka passagebehovet 

för denna art. Fördelningen av passager bör dock följa landskapets struktur och 

förutsättningar.   

Sträckan är lång och det kommer bli mycket dyrt om viltolyckorna skall 

reduceras till 80 %. Trafikverket behöver i första steget sätta upp en målbild 

med åtgärderna, alltså hur mycket man önskar minska antalet viltolyckor, 

jämfört med nivån 2010-2015. Nedan beskrivs två olika system som ger olika 

effekt för viltolycksreduktion, och de kan kombineras utmed sträckan;   
 

Viltstängsel och faunapassager - Reduktion med omkring 50 % 

För att minska antalet viltolyckor och för att upprätthålla de ekologiska 

sambanden som finns i området föreslås en kombination av viltstängsel samt 

faunapassager. Då vägens trafikvolym är relativt låg föreslås att Trafikverket 

utreder faunapassage i plan kombinerat med viltvarningssystem som grund, 

men även planskilda faunabroar eller faunaportar kan vara aktuellt och 

samhällsekonomiskt lönsamt. Metoderna med faunapassager i plan med 

viltvarningssystem är under utveckling och kommer få större betydelse i 

framtiden som metod för att minska viltolyckor och samtidigt lösa de ekologiska 

sambanden och möjligheten för djur att röra sig över vägen. Speciellt på vägar 

med lägre trafikvolym.  

Sträckan är ca 80 km lång och med nuvarande rekommendation om en 

passagepunkt var 4 km för älg, skulle det innebära ca 20 faunapassager på 

sträckan. Bland dessa passagepunkter kan befintliga broar och tunnlar ingå, 

men det finns relativt få sådana på sträckan. Bron över Byälven är ex en större 

landskapsbro som medger säker passage för djuren under E18, och sedan finns 

det ett antal passagemöjligheter vid broar/portar för lokalvägar, enskilda vägar 

eller GC-vägar framförallt omkring Tätorterna, både Årjäng och Töcksfors. 

Dessa platser behöver besökas och dess lämplighet för viltet behöver utredas, 

samt om det är möjligt att förbättra dess funktion genom ex faunaskärmar för 

att minska störningar från trafiken på E 18.  

Anslutande vägar som skapar öppningar i viltstängslet där djur kan komma in 

tätas bäst med färister, och uthopp kan behöva anläggas för de djur som behöver 

flyktväg ut från det stängslade området.  
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Aktiv information via VMS-skyltar  

De sträckor som har en lägre viltolycksfrekvens kan förses med aktiv varning 

med VMS-skyltar. Dessa skyltar kan tändas upp och informera om 

viltolycksrisker under tider när riskerna är förhöjda. Systemet kan förväntas ge 

en generell minskning av viltolyckorna med ca 20 % då förare får en ökad 

varseblivning av viltolycksrisker vid de tider när risken är som störst.  

     
Förslag till vidare arbete och fördjupade utredningar 

ÅVS för Valnäs - Riksgränsen ger en översiktlig bedömning av passagebehovet 

för större vilt, mer detaljerade studier behöver göras av viltekologisk expertis för 

att identifiera sträckor där det är effektivt att sätta viltstängsel, samt lokalisering 

av faunapassager.    

• I kommande analyser skall befintliga passager som konventionella broar 

och tunnlar analyseras med avseende på dess funktion för större fauna.  

• Övrig samhällsplanering med fokus på exploateringsplaner behöver vara 

med och styra lokalisering av faunakorridorer med faunapassager.   

• Samhällsekonomisk bedömning av viltolyckor i relation till 

åtgärdsförslag. Denna bedömning ger svar på om viltstängsel och 

faunapassager kan motiveras längs sträckan. Forskningsprogrammet 

Triekol och Trafikverket arbetar med en mall för denna bedömning som 

kan användas. Detta arbete behöver utföras av viltekologisk expertis.  

 
Sträcka 2 – Nyängen-Frykåsen 

Pilotprojektet ger stöd till pågående bygge av Högvalta-Bonäs som finns på 

denna sträcka. Arbeten bedrivs på del av E45, inom en befintlig hotspot för 

viltolyckor. 

Projektledare har varit positiv och genomfört grundläggande arbeten inom sitt 

projekt för att förbereda för investering av viltvarningssystem. Kabeldragning 

och fundament för VMS-skyltar finns på plats, samt att projektet genomfört 

markarbeten på platsen för kommande viltvarningssystem.  

Dessa kostnader beräknas till ca 500 000 kr. 

 

Därefter finns möjlighet att anlägga viltvarningssystem på platsen. Kostnad ca 

1 100 000 kr inklusive markarbeten och viltvarningssystem.    

 

Sträcka 3 - Förenklad ÅVS Torsby 
Pilotprojekt sträcka 3 (Figur 2). Trafikverket har baserat på bland annat 

viltolycksfrekvens, samråd med eftersöksjägare och trafikflöde, konstaterat ett 

behov av att förbättra möjligheterna för klövvilt att säkert kunna passera E45 

genom Torsby. Sträckan har uppmärksammats av eftersöksjägare och 

Trafikverket inom Pilotprojekt vilt på grund av att så många viltolyckor sker här.  

 

Syftet med ÅVS:en är att utreda möjliga åtgärder för att minska antalet 

viltolyckor på sträckan. 
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Den aktuella sträckan genom Torsby är en hot-spot för viltolyckor, främst med rådjur 
och älg. 

 

Förslag till åtgärder och översiktlig kostnad 

Olika åtgärder föreslås på de tre olika delsträckorna i Torsby.  

 

Kollerud-Önnerud. Anlägg faunapassage i plan vid position: 6673700, 

389984 för att minska barriäreffekterna och viltolyckorna norr och söder om 

viltstängselslut. Med en säker faunapassage skapas nytt viltstråk vilket minskar 

viltolyckorna även på omkringliggande sträckor av E45. Denna passage skall 

förses med aktiv viltvarning som varnar trafikanter då djur passerar genom 

faunapassagen.   

 

Sträckan föreslås även kompletteras med färister vid anslutande vägar, samt och 

uthopp så att djuren kan ta sig ut i naturen igen, om de skulle hamna innanför 

viltstängslet. Mobila enheter för viltvarning vid stängselslut föreslås också i norr 

och söder där viltstängslen slutar.  

 

Total kostnad ca: Viltvarningssystem med faunapassage i plan samt 

markarbeten och ström: 1 200 000 kr. Mobila viltvarningsenheter: ca 80 000 

kr. Färister och uthopp ca 320 000 kr.      

 

Önnerud-Röjdan. Denna sträcka går stora delar genom bebyggt område och 

viltvarningsanordning, viltstängsel etc blir därför svårt att motivera. Vägen 

föreslås få sänkt hastighet till 80 km/h genom Torsby, från trp 

flygplats/Bergebyvägen söderut till trp Östmarksvägen/Lasarettsvägen. En 

sänkning av hastigheten kommer minska antalet viltolyckor samt att 

bullernivåer från E45 kommer minska. Viltolyckor kan inte ensamt motivera en 
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hastighetssänkning men om andra faktorer pekar åt samma håll så vore det en 

fördel.  

 

Vid samråden framkom att Torsby kommun inte längre administrerar jakt inom 

tätbebyggt område, något som troligen påverkat rådjursstammarna positivt, och 

vi ser därför idag relativt stora tätheter av rådjur i närheten tillcentralorten. Med 

hänsyn till den stora mängden viltolyckor med rådjur genom Torsby samhälle 

bör denna rådjursjakt återupptas.  

   

Norr om trp flygplats/Bergebyvägen finns flera platser med stora mängder 

viltolyckor mellan Bergeby-Önnerud. Här föreslås ett mobilt viltvarningssystem 

som varnar vilt när bilar kommer på vägen. Samma system som föreslås vid 

viltstängselslut i vid Önnerud-Röjdan samt Röjdan-Bredviken, söder om Torsby. 

Ungefär en sträcka om 0,3 km behöver åtgärdas med detta system.  

Kostnad ca 80 000 kr, inklusive inköp, uppsättning och drift under ett år.      

 

Röjdan-Bredviken. Det sker idag mycket viltolyckor strax söder om Torsby, 

på en sträcka om ca 2,5 km ner mot avfarten till Svenneby camping. Det finns 

troligen flera orsaker till att djuren passerar vägen frekvent här. Vintertid söker 

sig älg till vägbanan för att slicka salt, det har dokumenterats vid flera tillfällen. 

Det har också växt upp mycket sly kring vägen vilket drar djuren till vägområdet. 

Några 100 meter österut ligger Frykens norra strand, och djuren söker sig hit för 

att dricka vatten, och enligt preliminära uppgifter kan det finnas en 

utfodringsplats här vintertid.  

 

Det finns idag teknik för aktiv viltvarning där bilens strålkastare aktiverar 

varningssignaler som skrämmer bort hjortviltet från vägområdet före det att 

bilen ankommer. Systemet sätts på utsida de konventionella vägkantstolparna 

eller på egna stolpar, i ett zick-zackmönster med ca 4-6 enheter per 100 m väg. 

Systemet kan sättas upp och driftas av ordinarie driftentreprenör. Kostnad: ca 

80 000 kr, inklusive inköp, uppsättning och drift under ett år.     

Viltet kommer till vägen söder om Torsby för att slicka salt, vilket indikerar att 

det kan finnas behov av saltstenar i terrängen framförallt väster om E45. 

Trafikverket tar en dialog med lokala jägare om vart dessa stenar bäst kan 

sättas.  

 

Det finns mycket sly omkring vägen som skapar foder åt både älg och rådjur. 

Trafikverket vill ha en dialog med privata markägare och kommun så att 

områden intill vägen rensas från sly mer frekvent. Mycket sly har tagits bort i 

området under våren 2016, vilket innebär mindre foder i vägens närområde och 

förmodligen mindre aktivitet av vilt i vägens omedelbara närområde.      

 

Samhällsekonomisk bedömning av föreslagna åtgärder 

En översiktlig samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl har genomförts baserat på 

de kostnader som viltolyckor genererar för samhället. Nutida 

viltolycksfrekvenser (antal/km/år) har beräknats från Nationella 

Viltolycksrådets databas för åren 2010-2015, längs en kortare sträcka av E45 

kring Torsby. Vi kalkylerar med en genomsnittlig reducering av viltolyckorna 

med ca 30 procent utmed E45 i utredningsområdet sammantaget.     
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I bedömningen har schabloner använts för att komma fram till en tänkbar och 

realistisk investering om ca 1,8 Milj kr för projektet som helhet. Därtill kommer 

drift och underhåll av systemen.   

 

En beräkning av de samhällsekonomiska effekterna av åtgärderna visar på en 

stor lönsamhet av projektet, framförallt då det sker så många viltolyckor med 

rådjur längs sträckan. Kalkylperioden är satt till 10 år.    

 
Sträcka 4 – Väg 63 Filipstad-Persberg 
Från början genomfördes utredningar vid tre olika delsträckor, med varierande 

förslag till metoder. Under 2015/2016 förändrades förutsättningarna snabbt då 

Pilotprojektet har genomfört både studier och samråd i området. Viltolyckorna 

har nästan helt upphört under 2015 och 2016 till en följd av att en större 

vargflock etablerat sig i området.     

 

Samråd Filipstad 2016-04-06. 

Samtal med Jan Wittberg. Han har spårat hela vintern men endast sett tre 

passager med älg under hela vintern. Enligt Jan finns det ingen älg i området, 

framförallt pga att varg har etablerat revir i området. Trafikverket tar ny kontakt 

under slutet av 2016 för att genomföra ytterligare spårningsstudier under 

vintern 2016/2017.  

 

Beslut togs av Pilotprojektet att prioritera ner denna sträcka under 2016, men 

att ta förnyad kontakt under senare delen av 2016 för vidare beslut.   

 
Sträcka 5 – väg 61 - Eda-Norska gränsen 

Förutsättningar: Stora mängder viltolyckor längs hela sträckan. Området är 

under snabb förändring och samhällsplaneringen behöver lösa frågan om 

köpcenter och fauna/grönstråk i samförstånd.  

 

Åtgärdsförslag: Pilotprojektet har bidragit med expertkompetens i den 

genomförda ÅVSen för denna sträcka. Projektledare Trafikverket: Yvonne 

Thorén, Arbeten genomförda under höst 2016-vår 2017.   
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Åtgärdsförslag finns framme för hela väg 61 från Bergvik till Norska gränsen i en 
separat ÅVS. Pilotprojektet har bidragit med expertkompetens till denna ÅVS. Här 
syns en ekologisk landskapsanalys som baseras på landskapets teoretiska ekologiska 
flöden (Trafikverket 2017).   
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Tillkommande sträcka – väg 26 Kristinehamn-Nybble 

Väg 26 kommer byggas om under de närmsta åren och just nu tas det fram en 

ÅVS för sträckan.  

  

Åtgärdsförslag: Pilotprojektet bidrar med analys och åtgärdsförslag till ÅVS 

(Yvonne Thorén kontakt Trafikverket). 

 

Sammanställning Pilotprojektet Värmland 

Sammantaget drivs pilotprojektet i Värmland framåt med god fart, och förslag 

finns framme för flera olika delsträckor. Problematiskt då Trafikverkets 

projektledare Gunilla Larsson slutade driva pilotprojektet under början av 2017, 

därav är inga åtgärder genomförda. Det finns nu ett behov av finansiering under 

2018-2019 för att kunna genomföra de åtgärder som föreslagits.  

 
Pilotprojekt 

Värmland Sträcka 

nr 

Åtgärdsförslag Prioritering Uppskattad 

kostnad  

Teoretisk förväntad 

minskning av 

viltolyckor 

1) E18 Årjäng-

Töcksfors 

Faunapassager i plan med 

viltvarningssystem. Aktiv 

viltvarning med VMS-

skyltar. 

Informationskampanj till 

boende samt åkeri (se även 

sträcka 6) 

Högprioriterat. 

Levererat 

material till 

pågående ÅVS 

för 

Valnäskortes-

Riksgränsen 

Behöver utredas Trv behöver ange 

mål. Förslag till 

målbild: 50 % 

2) E45 Nyängen - 

Frykåsen 

Faunapassage i plan som 

tillägg till genomförd 

entreprenad Högvalta-

Bonäs (byggdes färdigt 

under höst 2017). 

Viltvarning med VMS-

skyltar söder om detta 

stängsel ner till Nyängen.  

Högprioriterat Totalt ca 1,5 

miljoner 

Initialt ca 400 000 

kr för pågående 

projekt för 

förberedande 

arbeten 

viltvarningssystem 

60 % jmf med nivån 

innan viltstängsel 

sattes upp.  

3) Bredviken – 

Kollerud (Torsby) 

ÅVS genomförd. Tre 

sträckor. Faunapassage i 

plan med viltvarning vid bef 

sträcka med viltstängsel, 

siktröjning, mobila 

viltvarnande kantstolpar 

(alt siktökande 

kantstolpar), saltstenar, 

flytta foderstation  

Högprioriterat 1,7 miljoner 30-40 % 

4) Rv 63 Filipstad  Tre sträckor. Aktiv varning 

med VMS-skyltar samt 

konventionell älgskylt vid 

en plats  

Nedprioriterad 

pga minskad 

mängd 

viltolyckor 

under 

projektperioden 

1,5 miljon 20-30 % 
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5) rv61 Eda-

Norska gränsen 

ÅVS genomförd (Yvonne 

Thorén Projektledare 

Trafikverket) 

Utredning Höst 

2016-vår 2017 

Se separat ÅVS Se separat ÅVS 

6) E18 Knöstad - 

Valnäs 

Faunapassager i plan med 

viltvarningssystem. Aktiv 

viltvarning med VMS-

skyltar. 

Informationskampanj till 

boende samt åkeri (se även 

sträcka 1) 

Högprioriterat. 

Levererat 

material till 

pågående ÅVS 

för 

Valnäskortes-

Riksgränsen 

Behöver utredas Trv behöver ange 

mål. Förslag till 

målbild - 50 % 

Tillkommande 

sträcka - väg26 

Kristinehamn-

Nybble 

Pilotprojektet ger info om 

viltfrågan till pågående 

ÅVS. Preliminärt förslag om 

VMS-skyltar med aktiv 

viltvarning, kantstolpar för 

förenklad viltdetektion vid 

hot-spots.  

Utredning höst 

2016 

1,5 miljoner 20-30 %  

  

 

Pilotprojektet i Östergötland  

Inom pilotprojektet analyseras påkörningsdata och hot-spots med förhöjda 

frekvenser av viltolyckor dokumenteras. En prioriteringslista inom 

Östergötlands län har skapats och planering för åtgärder pågår i olika faser för 

dessa sträckor.   

Flera av sträckorna i tabellen nedan är sammanklumpade och hanteras 

gemensamt under respektive rubrik i texterna nedan.    
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Inom Pilotprojekt Östergötland hanteras 4 st sträckor. Rv 50 Motala samt Lv215 syd 

Finspång analyserades aldrig inom pilotprojektet, främst pga tidsbrist/resursbrist.  

 
 
Sträcka 1 Rv 35 Grebo-Åtvidaberg samt Söder Åtvidaberg 
På sträckorna kring Åtvidaberg är framförallt olyckor med dovhjort vanliga. 

Analys och utredningsarbete är omfattande och finns presenterat i separat ÅVS 

(Trafikverket 2017).    
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Sträcka 2 - Lv 209 Vikbolandet – Ljunga 

Möte med Lars Malm nov 2015, eftersöksjägare i området 

Inledande diskussioner kom att handla om varför det var så många älgolyckor 

på just denna sträcka. Lasse motiverar med följande: 

• Många av de påkörda älgarna är rapsälgar 

• Det är en lång tilldelning i området, den skulle kunna öka enligt Lasse. 

Ingen extra tilldelning trots mycket viltolyckor. 

• Äppleälgar 

• Vikbolandet verkar vara kalvningsområde vilket medför att unga djur 

stannar och driver runt i området efter det att de stötts bort från kon. 

• Småbrutet landskap med mindre dungar som djuren blir stående i. 

 

Åtgärdsförslag: 

• Siktröjning på några utvalda platser där sikten är dålig och djuren snabbt 

kan dyka ut på vägen. Kan utföras av ordinarie driftentreprenör. 

Lämpligen medverkar Lars Malm och är med och styr denna siktröjning.    

• Hastighetssänkning från 80-60 vid två platser, vid Ljunga och Gallestad. 

Hastighetssänkning kan motiveras av flera orsaker, bland annat råder 

ofta blixthalka vid Gallestad (känt område med blixthalka i kombination 

med skarpa kurvor och dålig sikt).  

• Tillfällig förstärkt viltvarning med hjälp av skyltning. Konventionella 

viltvarningsskyltar visar att det finns en grundvarning på sträckan. En ny 

typ av LCD skärm föreslås som tillägg, som fästs på befintlig 

älgvarningsskylt. Denna förstärkta älgvarning programmeras för att vara 

aktiv under tider med högre risk.  

 

Kostnad Lv 209 ca 200 000 kr 

 
Sträcka 3 Rv23/34 Kåparpsrondellen - Brokind  

Problembilden skiljer sig längs sträckan. I de norra delarna finns några områden 

med mycket älgolyckor. I söder är problematiken framförallt med dovhjort som 

finns i en mycket tät stam lokalt kring Hamra.  

Mikael Dahlström är kontaktperson och eftersöksjägare för sträckan och träffar 

oss i Hamra. Sträckan är komplex och lång och flera åtgärder genomförs 

förslagsvis.  

 

Kåparpsrondellen till Brokind – Viltolycksproblematik med ett flertal arter 

längs hela sträckan. I de norra delarna framförallt med älg, rådjur och vildsvin, 

från Skrea udde och söderut dominerar dovhjort. I steg 1 analyseras alla 

viltolycksdata längs sträckan och närområdet för att undersöka ev mönster i 

problematiken. Vi vet var olyckorna sker, men behöver bättre information om 

när olyckorna sker, alltså vid vilken tid på året och på dygnet som olyckorna 

sker.  

 

Åtgärdsförslag: Göra hela sträckan från Kåparpsrondellen till Brokind till en zon 

för aktiv viltvarning. Varningen kan förslagsvis bestå av dubbelsidiga skyltar 

som indikerar viltvarning vid tider då risken för viltolyckor är extra stor. De 

aktiva skyltarna kan ex drivas av solpaneler. Skyltarna aktiveras under tider då 

olycksrisken är förhöjd, baserat på tidigare viltolycksmönster. Vid infarten av 

zonen (både i norr och söder) sitter belysta informationstavlor som förklarar att 
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viltolyckor är vanliga på sträckan och att viltvarningen aktiveras under tider 

med extra stor viltolycksrisk.  

 

Kostnad Kåparpsrondellen till Brokind ca 800 000 kr.     

 

Brokind – Dra om viltstängsel så att GC porten (5-1185-1) kan nyttjas av 

dovhjort. Stängslet sätts tätt kring anslutande vägar kring platsen för att minska 

risken att vilt kommer in på fel sida vägen. Ovan porten förlängs broräcket och 

befintlig räckesfyllning kompletteras utmed en längre sträcka, vilket minskar 

störningar från trafiken för de djur som är på väg att gå igenom porten. Trots att 

porten är liten bör den kunna användas då inga andra alternativ finns för 

passage av väg 23. Porten har dimensionen (för passerande djur): b = 5,25 m, h 

= 2,7 m och l = 9,65 m. Detta ger en relativ öppenhet om 1,47 vilket bör innebära 

en ungefärlig 50 % ig permeabilitet för dovhjort. Med tiden kommer troligen 

denna permeabilitet att öka då dessa djur är mycket stationära och lär sig nyttja 

passagerna i sin omgivning. 

Kostnad trimning av GC port Brokind ca 200 000 MSEK kr.  

 

Sträcka 4 Rv23/34 Hamra  

Stor problematik med dovhjort. Viltstängslet förlängs från nuvarande avslut ner 

till bron mot Granön/Hackelboö. Anslutning i södra delen utreds mer i detalj i 

projekteringsskedet. Ny faunapassage anläggs i bank. Två platser utreds och 

jämförs med avseende på ekonomi och ekologisk funktion. 3 st färister tätar de 

anslutande vägar som finns, 4 st viltslussar (från Viltvägen) ger djur möjlighet 

att ta sig ut från vägområdet om de kommit in på insidan viltstängslen.    

 

Vid platsbesöket hölls samråd med markägare samt lokal jägare. Mikael 

Dahlström är eftersöksjägare på sträckan och vittnar om stora problem med 

viltolyckor på platsen. Markägaren Peter Gustavsson var också med på mötet 

och vill bidra till att göra situationen bättre för viltet i området. Vi diskuterade 

en förlängning av viltstängslet söderut till bron för Hackelboön, samt en ny 

faunapassage och att anslutande vägar förses med färist. Markägare samt jägare 

visade i fält de viktiga ledstrukturer viltet har över vägen, och hur de rör sig i 

terrängen kring Hamra.  

 

Kostnad Hamra – Trafikverket (muntlig källa: Henrik Wahlman) har begärt 

extra stöd om 2 miljoner kr för anläggande av faunapassage. Projektet i helhet 

byggs färdigt under vår 2018. Planerad uppföljning av åtgärder för 2018-2019, 

finansiering behövs för uppföljning. Kameratillstånd från Länsstyrelsen finns 

för faunapassage, färister samt viltsluss.         
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Sammanställning Pilotprojekt Östergötland 
 

Pilotprojekt 

Östergötland 

Sträcka nr 

Åtgärdsförslag Prioritering Uppskattad 

kostnad  

Teoretisk förväntad 

minskning av 

viltolyckor 

1) Rv 35 Grebo-

Åtvidaberg samt 

Söder Åtvidaberg 

ÅVS finns för denna sträcka.   Högprioriterat 4,6 MSEK Teoretisk målbild 

om ca 30-40 % 

2) LV 209 

Vikbolandet - 

Ljunga 

Siktröjning, 

hastighetssänkning på 2 

kortare sträckor, aktiv 

viltvarning med omställbara 

LCD-skyltar 

Högprioriterat 200 000 kr  Ca 20 % 

3) Rv 23/34 

Kåparpsrondellen

- Brokind  

Aktiv viltvarning med 

variabla 

meddelandeskyltar. 

Anpassa viltstängsel samt 

tät räcksfyllnad till GC-port i 

Brokind 

Högprioriterat Total kostnad ca 1,0 

MSEK 

Ca 20-30 % 

4) Rv 23/34 

Hamra 

Viltport, viltstängsel samt 

färister är finansierade, 

anläggs under 2017, färdigt 

vår 2018.  

Högprioriterad Redan finansierat 

med ca 2 MSEK för 

faunapassage 

Ca 60-80 % 

 

 

Miljöuppföljning 

Uppföljning av de åtgärder som anläggs är viktigt för att klargöra om man nått 

projektets mål och om funktionen kan anses tillräcklig. Uppföljningen skall 

också generera sådana fakta att projektet ökar den generella kunskapen. 

Metoder och resultat behöver alltså vara jämförbara mellan alla projekt, för att 

på ett effektivt sätt öka den generella kunskapen om dessa åtgärders effektivitet 

och lönsamhet. 

 

Behovet av en samlad uppföljningsstrategi för de objekt som redovisas är stort 

och det finns mycket att vinna på att börja med en systematisk sammanställning 

av redan publicerade resultat, samt att påbörja nya studier på befintliga objekt.  

 
Metoder för uppföljning 

När längre sträckor skall följas upp och barriäreffekter skall kvantifieras behövs 

en metod som tar in data från längre sträckor längs infrastrukturen. Det innebär 

att mer avancerade studier behövs för dessa ändamål.  

 

Inom pilotprojektet föreslås flera olika typer av uppföljningar, med målet att 

referensstudier skall genomföras för samtliga anläggningsprojekt. Metoderna 

kommer detaljspecificeras för respektive delsträcka, och innefattar exempelvis 

snöspårning och användning av autokameror. Kommande miljöuppföljningar 
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behöver samordnas med metoder och arbetssätt inom forskningsprogrammet 

Triekol III (kontaktperson: J-O Helldin, SLU).       

 

Nästa skede – Projekt Framåt 
Pilotprojektet har genomförts i två län, men målet är att metoderna och 
arbetssättet för att minska viltolyckor skall implementeras på nationell nivå 
genom Projekt Framåt.  
 
Riktade miljöåtgärder syftar till att åtgärda brister i eller i anslutning till 
befintlig infrastruktur. Bristerna är dels ett resultat av transportsystemets 
negativa påverkan på miljö och människors hälsa och dels ett resultat av 
historiska miljöskulder och bristande miljöhänsyn. Riktade miljöåtgärder syftar 
också till att skapa positiva värden som höjer kvaliteten i landskapet och den 
omgivande miljön. I Trafikverkets Regleringsbrev för budgetåret 2017 står; 
Trafikverket ska vidta åtgärder för att 2018 kunna höja takten i 
genomförandet av miljöinvesteringar i befintlig transportinfrastruktur. 
 
Syftet med Projekt Framåt är att öka taken i genomförandet av riktade 
miljöåtgärder så att Trafikverket på ett effektivt sätt och med så stor nytta som 
möjligt bidrar till det transportpolitiska hänsynsmålet för miljö och hälsa. 
Åtgärder ska prioriteras och genomföras för att skapa en bättre miljö i 
anslutning till transportsystemet samt betala tillbaka den miljöskuld som finns i 
det existerande transportsystemet. 

PLnpb har under hösten 2017 anställt tre personer som ska arbeta med riktade 

miljöåtgärder på heltid från och med 1 januari 2018. Utöver detta tillskapas 

Projekt Framåt två huvuduppgifter: 

1. Att kortsiktigt, under projekttiden (180101-201231), öka takten i 
genomförandet av miljöåtgärder 

2. Att långsiktigt, till 2020, etablera en tydlig process med beslutade 
arbetssätt där de riktade miljöåtgärder som ger störst nytta genomförs i 
önskad takt.  I det långsiktiga arbetet ingår att lösa problemen och 
bristerna som identifierades i processkartläggningen. 
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Bilaga 1 – Metoder för viltolycksreducering  

Nedan följer exempel på åtgärder som kan vara aktuella på de sträckor som 

hanteras i pilotprojekt vilt. Komplett genomgång av åtgärdsmöjligheter finns i 

extern excelltabell (Bilaga 2). 

 

Faunapassager i plan 
På stängslade vägar med lägre trafikvolym har Trafikverket anlagt 

faunapassager i plan vid ett flertal platser, bland annat längs väg 549 mellan 

Partille och Landvetter (Trafikverket) och längs väg E22 vid Haraldsmåla norr 

om Kalmar. I sin enklaste form har viltstängslet bara tagits bort på var sida 

vägen och djuren kan vandra över vägområdet. Det finns även passager där 

viltstängslet är anpassat och vinklat för bästa funktion, som vid viltsluss Osby 

(väg 23) och E4 vid Rosviksbodarna. På båda dessa platser genomfördes också 

försök med viltvarningssystem, men båda platserna är idag stängda på grund av 

bristande funktion av systemen.  

 

   

En faunapassage i plan är en typ av faunapassage som kan användas på vägar och 

järnvägar med låga trafikvolymer. Trafikverket arbetar just nu med de tekniska 

beskrivningarna för denna typ av passage (inkluderad med viltvarningssystem) och 

tar fram rekommendationer när faunapassage i plan kan vara ett alternativ. 

Illustration Elin Holgerus, EnviroPlanning AB.  

 
Viltvarningssystem 

Vill man öka säkerheten i viltövergångstället kan platserna förses med ett 

system för detektering och varning av vilt (Huijser m fl 2009). Systemens syfte 

är att varna trafikanter och/eller minska fordonens hastighet när vilda djur finns 

i faunapassagens omedelbara närhet. Dessa system finns på ett flertal platser i 

USA, Canada, Nederländerna och Schweiz, samt även på enstaka platser i 

Finland och Sverige (Bäckström 2009, Huijser och McGowan 2003). Tydlig 

varning för vilt, gärna kombinerad med hastighetssänkning och 

kameraövervakning, som ges vid de tillfällen som djur befinner sig intill en 
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passage, kan vara kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder, men det är oerhört 

viktigt att systemen fungerar tillfredsställande i och med att det kan vara stora 

mängder passager av vilt genom dessa passager (Olsson 2012, Lindqvist och 

Olsson in prep). Det är också oerhört viktigt att vägmiljön på platsen är 

anpassad till faunan, vilket innebär att hastigheten bör vara sänkt och att inga 

vajer-räcken eller dylikt försvårar passage för djuren (Huijser m fl 2009).   

 

I Pilotprojektet ger vi förslag till ny plattform för viltvarningssystem. Vi har 

genomfört möten med TL – Trafikledningscentralen samt gruppen som 

övervakar bangårdar och larmar för obehörigt spårbeträdande, och föreslår 

utbyggnad av intern infrastruktur och ny plattform för att på sikt kunna bygga 

viltvarningssystem under en gemensam plattform och driftövervakning.  

   

 

VMS-skyltar med ex älgsymbol skall tändas upp när vilt är i faunapassagen och 

därmed varna bilister. Foto från Haraldsmåla E22, faunapassagen ligger ca 250 m 

bortanför VMS-skylten. Foto: Mattias Olsson 

 

Beskrivning av önskvärd funktion 

Värmekameror radar eller dylikt skall övervaka faunapassagens båda mynningar 

och dess omedelbara närområde. När ett större vilt (älg, rådjur, vildsvin etc) 

kommer in i detektionszonen aktiveras omställbara skyltar (variabla 

meddelandeskyltar – VMS) för att varna trafikanter om att djur är i 

faunapassagen. VMS-skyltar kan ex bestå av en älgskylt som lyser upp, likt de 

skyltar som finns vid E22 faunapassage Haraldsmåla. Val av detektionsmetod 

behöver belysas och testas ytterligare, vilket är planerat att genomföras under 

2018. För uppföljningen av de första platserna behövs även 

övervakningskameror som filmar över hela faunapassagen och vägen. Dessa 

filmer används i utredningssyfte för att kunna förbättra funktionen av de 

systemen som anläggs.  

Systemet kan även integreras med hastighetsövervakning så att viltvarningens 

effektivitet i hastighetssänkning kan utredas.   
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Varje enhet behöver kunna styras från ett överordnat system för drift och 

funktionskontroll. Trafikverket behöver under 2018 fortsätta detta 

utvecklingsarbete och finna långsiktigt hållbara lösningar för en överordnad 

funktionskontroll och driftsinformation. På sikt kan man tänka sig att de 

överordnade systemet även kontrollerar vad som händer i faunapassagen i 

realtid. Det skapas en farlig situation när djuret går upp på vägen och på sikt kan 

det vara önskvärt med en kontrollfunktion i systemet. Skulle älgen ex gå in 

mellan viltstängslen kan det aktiveras en utökad viltvarning med befintlig 

skyltning, polis kan behöva kontaktas eller eftersöksjägare. Denna 

övervakningsfunktion kan vara svår att realisera initialt men det finns stor 

utvecklingspotential och Trafikverket bör ha med den frågan och jobba med 

detta redan nu.        

Hittills har varje viltvarningssystem fungerat som enskilda enheter (har inte haft 

samma överordnade system), målet är att man skall få ett nätverk med enheter 

med liknande funktion och drift etc (ex likt det system Trafikverket har för att 

övervaka otillåten vistelse på bangårdar etc).  

Uthopp 
Uthopp anläggs idag ofta omkring trafikplatser eller stängselöppningar där man 

vet att viltet kan söka sig innanför viltstängslen och få svårt att finna vägar ut. 

Idag har man dock begränsad kunskap om hur dessa uthopp skall anläggas på 

bästa sätt och kunskaperna behöver öka generellt. I en genomgång av uthopp i 

Västra Götaland fann man totalt 22 st uthopp. Av dessa bedömdes 15 vara i 

behov av åtgärder för att garantera funktion (Olsson och Alinvi 2012). 

Uppföljning bör ske med spårning eller kamera omkring uthoppet och kräver 

långa uppföljningstider då uthoppen används sällan.  

 

 

Uthopp anläggs idag regelbundet som en åtgärd för att minska viltolyckor. Här ett 

uthopp vid E6 i norra Bohuslän     

 

 
Viltsluss 
Viltsluss är en relativt ny och oprövad produkt från Viltvägen 
(www.viltvägen.se). Tanken är att slussen skall fungera ungefär som en viltgrind 

http://www.viltvägen.se/
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eller uthopp där djuret skall ha en väg ut från vägområdet om den kommer på 
fel sida stängslet.  Pilotprojektet har föreslagit att viltslussen testas på några av 
de sträckor där åtgärdsförslag finns presenterade.      
 

 
Viltslussen kan monteras på flera olika sätt beroende på vilken yta som finns till 
förfogande. Här montering i en strut i förgrunden, rak montering i mitten samt i 
bortre delen av bilden en montering där viltslussen bryter viltstängslets ordinarie 
linje. Skisser: EnviroPlanning AB.  

 

Förslag till montering av viltsluss vid en faunapassage i plan vid järnväg. Slussen 
bryter här ordinarie linjeföring för viltstängslet och inkluderar även en kort fålla för 
att stanna upp djuren vid slussen. Det pågår ett utvecklingsprojekt där Trafikverket 
vill undersöka vilken uppsättning som fungerar bäst för djuren.    
 
Färister 
Färister skall hindra djur att ta sig in via viltstängselöppningar vid anslutande 

vägar. Funktionen av de som anlagts har inte följts upp, men det finns några 

exempel där åtgärden varit lyckosam. Det finns framförallt en 

utvecklingspotential som bör initieras för att konstruera nya typer av 

byggnadsverk och innovationer för dessa funktioner. Inom pilotprojektet 
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genomförs nu produktutvecklingar av nya typer av färister som kommer 

anläggas och följas upp under de kommande åren. 

  

  

Nya typer av färister av plattstål kommer tillverkas och testas inom ramen för 

pilotprojektet vid Hamra i Östergötland.  

 

 

I USA har man undersökt elektriska mattor (del av vägbanan är elektrisk) som 

skall förhindra att björn och klövdjur tar sig in på vägområdet vid 

stängselöppningar. Systemen känns inte realistiska att satsa på för oss i Sverige, 

utan vi utreder de fysiska hindren vidare.  

 

Det finns även produkter anpassat för järnväg där underlaget består av höga 

koner som förhindrar klövdjuren att gå in mellan viltstängslen (se bild nedan).  

 

 

Förslag på montage av konmattor vid teststation inom projekt Viltsäker Järnväg. 

Illustration: Elin Holgerus, EnviroPlanning AB.   

 

Kantstolpar för förenklad viltdetektion 

Inom pilotprojektet finns förslag till att testa kantstolpar för att förenkla 

detektion när vilt kommer upp på vägen. Kantstolparna sätts med ca 5-10 m 

mellanrum (avståndet behöver justeras i relation till kantstolpens bredd) och 

skapar då en visuell siktlinje vid sidan av vägen. När ett djur kommer upp på 

vägkanten bryts siktlinjen och föraren får en tydligare visuell signal att det är ett 

djur på vägbanan. Själva tanken är att djuren skall synas lättare och på längre 

håll. Trafikanterna får därmed större möjligheter att undvika kollision. 
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Denna åtgärd kan lämpa sig på vägar som går genom skogsmark (där man redan 

har mycket begränsade möjligheter att se viltet vid sidan av vägen) och där 

trafikvolymerna är relativt låga. Åtgärden fungerar endast under mörka tider 

och begränsas om man tvingas slå av till halvljus vid möte av trafik.  

Det finns även risk att djuren döljs bakom kantstolparna, och att man ser djuret 

senare än vad man skulle gjort om kantstolparna inte fanns, detta måste 

undersökas, vilket lämpligen görs genom kontrollerade experiment vid någon 

teststräcka.   

 

 

Principfunktion för kantstolpar för viltdetektion. Djuret bryter den kontinuerliga 

siktlinje som kantstolparna skapar och trafikanten ser när djuret kommer in på 

vägbanan. Det ger trafikanten ökad möjlighet att hinna bromsa och undvika kollision. 

Illustration Mattias Olsson, EnviroPlanning AB 
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Bullerskärm på bro/port 

Bullerskärm medför mindre störningar för de djur som skall passera genom en 

faunapassage. Vid mindre vägar kan bullerskärm integreras i ett broräcke, 

medan det måste vara ca 1 m mellanrum mellan broräcke och bullerskärm på 

vägar med hög trafikvolym och hastighet (ex TEN-vägar (Trans-European 

Transport Networks).  

Bullerskärm ger ett betydligt bättre skydd än tät räckesfyllnad, men kan ibland 

vara svårt att motivera av tekniska och ekonomiska skäl.  

 

    

Faunaport kombinerad med bullerskärm för att minska störningar från trafiken ovan 

väg. Bild från faunapassage utmed v49 mellan Skara och Skövde.   
 
 
Tät räckesfyllnad på bro/port 

Byte till en tät räckesfyllnad (se bild nedan) samt förlängning av befintliga 

broräcken är en enkel och billig åtgärd för att göra passagerna något mer 

attraktiva för klövvilt. Räckesfyllnaden tar inte bort bullret men det reducerar 

starka ljussken och visuella störningar från trafiken, vilket skapar en tryggare 

miljö vid passagen när djuren skall gå genom. 
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Port utan räckesfyllnad Port med räckesfyllnad 

  

 

Befintligt förhöjt broräcke förlängs och förses med en tät räckesfyllnad. I bilden 

ovan till höger är räckesutfyllnaden dock för kort, det är lämpligt att sätta ca 30 

m räckesutfyllnad per sida på portarna. Befintliga räckesståndare på bron 

behålls, och förses med räckesfyllnad (fästöron). Utöka det förhöjda broräcket 

på ömse sidor om brons spännvidd och förse räcket med tät räckesfyllnad. 

Ståndarna slås ner i mark. Standardlösning – enkelt och billigt att anlägga. Kan 

genomföras av ordinarie driftentreprenad.   

Bullerskärm på bro är en effektivare åtgärd för viltet, men inte alltid 

genomförbar pga vägklass, brons utförande etc och det är i dessa fall som en tät 

räckesfyllnad kan vara ett billigt alternativ. Denna kompletteringen genomförs 

förslagsvis på alla portar inom ett utredningsområde då man kan fördela en liten 

effektivitetshöjning på ett flertal konstruktioner.      

 

Siktröjning 
Borttagande av sly och mindre träd längs infrastrukturen kan ha flera positiva 

effekter för att minska antalet viltolyckor. Dels så tar man bort en begärlig 

födoresurs för hjortdjuren som minskar intresset för vägnära områden (Rea 

2003). En annan positiv effekt kan vara att man ökar chanserna att bilister ser 

viltet (och tvärtom) och hinner reagera i tid.  

 

Det finns begränsade studier om hur olycksriskerna påverkas av åtgärden och 

fler studier behöver genomföras. Göransson (2008) undersökte effekter av 

siktröjning och nya saltstenar för att locka bort vilt från vägnära områden på 

sträckor längs E22 i Kalmar län. Slutsatserna från det 5-åriga försöket var att det 

inte finns någon entydig positiv effekt av siktröjning kombinerad med att sätta 

ut saltstenar i terrängen, för att hålla älg och rådjur borta från vägen och minska 

viltolyckorna. Göransson framhåller dock att saltstensförsöket kan vara värt att 

följas upp i större studier då slumpen kan vara stor vid endast ett studieområde.  

Om åtgärden skall ha bibehållen effekt över tiden måste det finnas en långsiktig 

plan med åtgärden.    
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Ett område i södra delarna av Torsby har siktröjts att minska begärligt bete i vägens 

närområde och då förhoppningsvis också reducera antalet viltolyckor på platsen. Före 

röjningen var det tät undervegetation och sly i och omkring denna björkskog. Foto: 

Mattias Olsson.   

 

Sänkt hastighet 

En sänkning av hastigheten ger en generellt lägre risk för olyckor av alla slag. 

Djuren får längre tid att reagera och hinna undan fordon, samtidigt som föraren 

också får mer tid att undvika kollision.   

 

Hastighetsnedsättning har testats på en kort sträcka av väg 549 mellan Partille 

och Landvetter som en av flera metoder för att minska viltolyckor på sträckan. 

Projektet som helhet har inte utvärderats, men viltolyckorna upphörde på den 

sträcka där hastigheten sänktes. 
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Bilaga 2 – Viltolyckstäthetskartor   
Följande kartor visar uppdaterade analyser av viltolyckstäthetskartor för 
Östergötland samt Värmland 2013-2017. Kartorna redovisar klövviltsolyckor 
sammantaget, samt art för art. 
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