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1 Bakgrund 
Problemen med viltolyckor längs väg 40 mellan Göteborg och Bollebygd har 
uppmärksammats av Trafikverket och eftersöksorganisationen. Viltolyckorna 
sker framförallt i de trafikplatser som finns längs sträckan, där 
stängselöppningar möjliggör för djuren att ta sig in på vägområdet. Det finns 
även indikationer att hjortdjur kontinuerligt vistas inom trafikplatserna för att 
födosöka då stora ytor i trafikplatserna upptas av naturmark med lämpliga 
foderväxter.   

2 Syfte 
Trafikverket undersöker nu möjligheterna att minska antalet viltolyckor längs 
sträckan. Utredningen innehåller fem delar: 

1. Genomgång av nuläget gällande trafikplatser och passagemöjligheter för 
hjortdjuren.  

2. Förslag till förändring av viltstängslets dragning i trafikplatser. Förslagen 
inkluderar även anläggning av uthopp.  

3. Anpassningar av befintliga broar och tunnlar för att förbättra 
hjortdjurens möjligheter att använda dem. 

4. Åtgärder som främjar de ekologiska sambanden (konnektiviteten) i 
landskapet på lång sikt. Analys av landskapet och förslag på inriktning 
för nyproduktion av ekodukt/faunapassage.    

5. Diskussioner med eftersöksorganisationen för att hämta in synpunkter 
och information.   

Syftet med de föreslagna åtgärderna är att göra det svårare för vilt att ta sig in på 
trafikplatserna och att anpassa befintliga vägbroar och vägportar så att djuren 
nyttjar dessa för att passera väg 40. Blir dessa passager mer faunavänliga 
kommer förhoppningsvis behovet av att ta sig in på trafikplatserna minska.  

Syftet är också att utreda om det behövs nyanläggning av 
ekodukter/faunapassager för att på lång sikt lösa barriärproblematiken. 

3 Arbetsmetodik 
Tidigare utredningar om de ekologiska sambanden och viltolycksproblematiken 
har genomförts för väg 549 mellan Partille och Landvetter (Vägverket 2010). 
Här genomfördes ett antal kortsiktiga åtgärder som har minskat viltolyckorna de 
senaste åren.       

Befintliga utredningar och inventeringsunderlag samt fältbesök har använts för 
att beskriva vägförhållande och faunan i området. Befintliga passager samt 
viltstängslets dragning i trafikplatser har inventerats och beskrivits. Passagernas 
lämplighet som faunapassager har värderats utifrån deras storlek och läge i 
förhållande till mänsklig aktivitet, trafikflöde genom passagen, förekommande 
arter, omgivande naturmiljöer och kommunala planer. 

3.1 Metodik för inventering av faunan 

I denna utredning ligger fokus på de större hjortdjuren.  

1. Artportalen (www.artportalen.se) har använts för sökningar på alla 

hjortdjur och vildsvin. Sökningar begränsades i tid till rapporteringar 

gjorda mellan år 2000 och 2012. 

http://www.artportalen.se/
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2. Information om hjortdjur och dess livsmiljöer har inhämtats och 

diskuterats med jägarorganisationer i området. 

3.1.1 Analysverktyg, landskap och grönstruktur  

I funktionsanalysen har GIS-analyser använts för att definiera viktiga 
landskapsstrukturer hjortdjuren. Vi har här utgått från skogsstrukturer. 

3.1.2 Övriga underlag 

Som underlagsmaterial i förstudien har även kommunala planer inhämtats och 
värderats på övergripande nivå.     

3.2 Prioritering av åtgärder 

Områden som föreslås som lämpliga platser för åtgärd har utretts ur flera olika 
synvinklar och det har varit viktigt att finna en harmoni mellan ekologi, 
förekommande arter, grönstrukturplaner, kommunala planer, regionala planer, 
avstånd till befintlig mänsklig exploatering och den befintliga infrastrukturens 
beskaffenhet.  

3.3 Åtgärder på kort och lång sikt 

Förslag till åtgärder delas upp på kort och lång sikt. De kortsiktiga förslagen 
innebär åtgärder på befintlig anläggning medan de långsiktiga innefattar 
nyproduktion av ekodukt, faunabro eller faunaport.   

4 Utredningsområde 
Utredningsområdet sträcker sig från Göteborg (Delsjömotet) till Grandalsmotet 
i Bollebygd, en sträcka på ca 30 km (se figur 13 för utredningsområde och 
befintliga passagemöjligheter för djuren).  

Trafikmängderna ökar ju närmare Göteborg man kommer. Mellan Göteborg och 
Mölnlycke är trafikvolymen ca 47 860 ((2011) ± 13 %), mellan Mölnlycke och 
Landvetter ca 38 790 ((2011) ± 13 %), mellan Landvetter och Härryda ca 38 110 
((2011) ± 9 %) och mellan Härryda och Rävlanda ca 20 800 ((2011) ± 12 %). 

5  Bristanalys hjortdjur    
Trafikverket har genomfört så kallade bristanalyser som en del i det nationella 
strategiska arbetet med att åtgärda barriärer för olika djurgrupper. Analyserna 
har genomförts på regional nivå och har innefattat fisk, groddjur, utter och 
hjortdjur.  

I bristanalysen för hjortdjur identifierades delar av den aktuella sträckan mellan 
Göteborg och Grandalsmotet som en svår barriär för hjortdjuren på grund av 
barriärens längd och därmed höga åtgärdsbehov. 

I bristanalysen beräknades ett behov av minst tre stycken funktionella (läs mer 
om funktionella passager i kap 10.2.2, sid 38 i denna utredning)  
passagemöjligheter för hjortdjur på sträckan för att lösa barriären för 
hjortdjuren i området.  
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Figur 1. I Bristanalysen för hjortdjur identifierades den aktuella sträckan (sträcka 95 i kartan) som 
en svår barriär för hjortdjur. Mörkgröna fält i kartan visar skogsområden, färgen på de olika 
sträckorna som utgörs av barriärer indikerar hur många passager det skulle krävas för att åtgärda 
barriären på respektive sträcka, för Göteborg - Grandalsmotet krävs det 3 funktionella 
faunapassager för hjortdjur enligt analysen. Gröna ringar indikerar passager med en storlek som 
medger passage av hjortdjur, och som således upplöser barriären lokalt. Källa: Seiler m.fl. in 
progress.  
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6 Viltolyckor 
Det finns lite olika datamängder tillgängligt för att analysera viltolyckor längs 
sträckan. Under perioden 1990-1999 hanterade Vägverket viltolyckor och dessa 
är samlade i databas och kan visualiseras. Under perioden 2000-2007 finns inga 
data och för perioden 2008-2013 är det Nationella Viltolycksrådet som för 
statistik över olyckorna.  

6.1 Älg 

Totalt har det skett 57 olyckor med älg på väg 40 i utredningsområdet. Sett över 
tiden så märks ingen trend i statistiken, men 2013 faller ut som ett problemår 
med många olyckor. I medel har det skett 3,5 olyckor med älg per å under dessa 
tidsperioder.   

 

Figur 2. Antal viltolyckor med älg mellan Delsjömotet och Grandalsmotet under perioden 1990-
2013. Källa Vägverket och Nationella viltolycksrådet. 

 

Tabell 1. Fördelning av viltolyckor med älg på väg 40 vid de olika trafikplatserna 
under perioden 1990-1999 samt 2008-2013 (till och med augusti 2013).    

 Trafikplats/År 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 08 09 10 11 12 13 Tot  

Delsjömotet         2   1 2 1               6 

Mölnlyckemotet   2 2     1 2 3 2 1 1         2 16 

Nya 
Bårhultsmotet 

                              1 1 

Bårhultsmotet     2             1             3 

Landvetter 
västra 

        1     1 2         2 2 1 9 

Björrödsmotet     1 1     1                 3 6 

Flygplatsmotet 1     1     1   2 1       1 3 2 12 

Ryamotet     1       1                   2 

Grandalsmotet                     1         1 2 

Totalt per år 1 2 6 2 3 1 6 6 7 3 2 0 0 3 5 10 57 
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6.2 Rådjur 

Totalt har det registrerats 107 olyckor med rådjur i utredningsområdet, vilket 
motsvarar ca 6,7 viltolyckor per år. Sett över hela perioden har frekvensen varit 
tämligen konstant och ingen tydlig trend kan noteras.    

 

Figur 3. Antal viltolyckor med älg mellan Delsjömotet och Grandalsmotet under perioden 1990-
2013. Källa Vägverket och Nationella viltolycksrådet. 

 

Tabell 2. Fördelning av viltolyckor med rådjur på väg 40 vid de olika trafikplatserna 
under perioden 1990-1999 samt 2008-2013 (till och med augusti 2013). 

 Trafikplats/År 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 08 09 10 11 12 13 Tot 

Delsjömotet 1 2 3 1 1 1 5 2   1 4 1 3       25 

Mölnlyckemote
t 

6 3 2     3 2 5 1 2 4 1   1     30 

Nya 
Bårhultsmotet 

                                0 

Bårhultsmotet                           1     1 

Landvetter 
västra 

  1         1 1       1 5 3 2 2 16 

Björrödsmotet 2 4 1           2       1     2 12 

Flygplatsmotet   1   1 1 1           1 2     1 8 

Ryamotet 2   1       1 1 1 1   1   2     10 

Grandalsmotet   2       1     2               5 

Totalt per år 11 13 7 2 2 6 9 9 6 4 8 5 11 7 2 5 10
7 

 

6.3 Personskador i viltolyckor 

Enligt STRADA har det skett 2 olyckor med svår personskada och 12 med lindrig 
personskada i utredningsområdet sedan 2002.  
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7 Nuläge trafikplatser  
Längs sträckan finns 8 trafikplatser där stängselöppningar för anslutande vägar 
skapar möjligheter för djur att ta sig in på motorvägsområdet. Det är framförallt 
i dessa trafikplatser som det är problematiskt med viltolyckor.  

7.1 Delsjömotet 

I Delsjömotet finns stängselöppningar på båda sidor trafikplatsen. 
Omkringliggande anläggningar, cykelbanor, lokalvägnät mm komplicerar 
anläggning av viltstängsel. Enligt eftersöksjägare har det varit 3 olyckor med älg 
och 3 med rådjur under perioden 2010-2013 vid denna avfart, olyckorna med 
älg är dock inte registrerade i Nationella Viltolycksrådets sammanställning.  
  

 
 
Figur 4. Delsjömotet. Viltstängslets dragning är markerat med svarta linjer   
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7.2 Mölnlyckemotet, trafikplats 72 

I Mölnlyckemotet finns två stängselöppningar för anslutande vägar, en på var 
sida motorvägen. Inne i motet finns stora ytor naturmarker där sly kan attrahera 
hjortdjuren. I just detta mot är det känt att älg har vistats inne på 
motorvägsområdet under långa perioder. Efter att man röjt sly och anpassat 
stängslet har situationen blivit bättre. tre viltolyckor med älg, sex olyckor med 
rådjur och en olycka med vildsvin under perioden 2008-2013. 

 

Figur 5. Mölnlyckemotet. Viltstängslens dragning markerade med svarta linjer.   
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7.3 Bårhultsmotet 

Stora förändringar genomförs vid Bårhultsmotet nu och en helt ny avfart 
anläggs. Eftersöksorganisationen har diskuterat viltfrågan med Trafikverket och 
är nöjda med de anpassningar som görs vid nya avfarten. Det finns dock inget 
beslut om hur nuvarande stängsels dragning skall anpassas när nya avfarten är 
klar. Tar man bort nuvarande stängsel söder om Fläskeboavfarten kan man få en 
bra faunapassage under väg 40 (passage 13).  

 

Figur 6. Område där Bårhusmotet är under byggnation.   
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7.3.1 Nya Bårhultsmotet 

Bårhultsmotet anlägg nu och innebär en ny trafikplats för väg 549 mot Partille. I 
anläggningen finns anpassningar som ex uthopp för att minska risken med att 
hjortdjur tar sig in på motorvägsområdet. En faunapassage för väg 549 
möjliggör rörelser i öst-västlig riktning parallellt med väg 40.    
 

 
Figur 7. Ritning över Bårhultsmotet som anläggs nu.    
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7.4 Landvetter västra, trafikplats 75 

Viltstängslet upphör strax väster om avfart 75, Landvetter västra. Det finns 
sedan inget viltstängsel österut genom Landvetter. Fem olyckor med älg och 
tretton med rådjur vid detta mot under perioden 2009-2013.   

 

Figur 8. Trafikplats Landvetter västra.  
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7.5 Björrödsmotet - Landvetter östra, trafikplats 76 

Viltstängslet börjar igen precis öster om järnvägstunneln. Eftersöksjägarna 
påtalar en konfliktpunkt precis öster om Landvetter där viltolyckor sker. Här 
öster om Landvetter finns en grön korridor som bryts av väg 40. Den gröna 
korridoren är en känd ledstruktur och djuren följer den fram mot motorvägen. 
Ett bullerplank för bostäder skapar en ledstruktur parallellt med väg 40. Här har 
det skett tre olyckor med älg, fyra olyckor med vidsvin och tre med rådjur under 
perioden 2010-2013.  

  

Figur 9. Trafikplats Landvetter östra med en markerad grön korridor. Bullerplank för bostäder vid 
trafikplatsen skapar en ledstruktur för djuren.  
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7.6 Flygplatsmotet, trafikplats 77 

Stängseldragningen i flygplatsmotet är bristande. Stängslet viker av vid 
arbetsväg/evakueringsväg för flygplatsen långt innan motet. Genom detta 
skapas stora ytor innanför stängslet (mellan Käglasås-Långås på kartan) där 
djur kan vistas långa stunder. På de nyligen genomförda avverkningsytorna 
växer idag ungskog vilket har skapat stora mängder foderväxter som både älg 
och rådjur dras till. Vid platsbesök noterades stora mängder spillning från älg 
inne i skogsområdena vid motet och även rådjur sågs alldeles intill motorvägen. 
Vid avfarten har det skett sex olyckor med älg och tre med rådjur under 
perioden 2010-2013.   

    

Figur 10. Flygplatsmotet. Stängseldragningen medger fri passage in mot väg 40, för de djur som 
vandrar in mot nordväst i förhållande till flygplatsen. Samtidigt utgör stängslet mellan väg 40 och 
flygplatsen en barriär vilket fållar in djuren mot väg 40.   
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7.7 Ryamotet, trafikplats 78 

Trafikplatsen norr om stora Övattnet är stängslat i alla riktningar i och med att 
anslutande väg 156 också har viltstängsel. Platsen blir problematisk i och med 
att stängslen leder djuren in mot trafikplatsen. Det finns tre öppningar i 
viltstängslet längs väg 156, söder om trafikplatsen där djur kan ta sig in.  
Problemet med denna trafikplats är troligen inte att det finns öppningar i 
viltstängslet längs anslutande vägar, utan främst att anslutande vägar har 
viltstängsel vilket skapar barriärer i alla riktningar, och att djur leds in mot 
trafikplatsen. Tre rådjursolyckor har skett i trafikplatsen sedan 2009.  

    

Figur 11. Trafikplatsen omges av viltstängsel i alla riktningar vilket skapar barriärer i alla 
väderstreck.   
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7.8 Grandalsmotet, trafikplats 79 

Direkt väster om trafikplatsen finns Grandalsbron, som är en landskapsbro över 
Grandalsbäcken, Rävlandavägen och järnväg. Passagen är den största längs 
sträckan och en bra passagepunkt för de vilda djuren. Trafikplatsen har 
stängselöppningar för anslutande väg i söder, samt för rastplats Gösjön. Två 
viltolyckor med älg har dokumenterats i trafikplatsen sedan 2008.    

  

Figur 12. Grandalsmotet med Grandalsbron.    
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8 Befintliga passagemöjligheter för 
hjortdjuren  

Längs sträckan finns flera befintliga passager som har möjlig funktion för 
klövdjuren. Flertalet har en mindre storlek och har framförallt potentiell 
betydelse för rådjur och vildsvin. Vi vet dock att också älg använder dessa 
passager, om än i begränsad omfattning.  

 

Figur 13. Längs sträckan har 27 passager identifierats som potentiella faunapassager för 
hjortdjur. Flertalet (20 st) är små, med en bredd mellan 3,3-6 m. 
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Längs sträckan finns endast en faunapassage, en mindre port söder om Delsjön 
(Nr 4). Två större passager finns längs sträckan, Grandalsbron (Nr 27) och bron 
över väg 549 (Nr 13). De olika passagerna är beskrivna i tabell 1. De broar som 
finns i trafikplatser är inte med i denna sammanställning i och med att de inte är 
tillgängliga med dagens stängseldragning, men tillkommer i följande kapitel om 
stängslet anpassas för faunan.  

 

Tabell 3. Befintliga potentiella passager för hjortdjuren. Observera att små passager 
med en bredd under 6 m oftast inte har någon större funktion för hjortdjur.   

k-nr Namn  

Nr i 
sammanställning 

Bredd x Höjd x 
Längd (rel 
öppenhet) 

Foto 

14-1085-1 GC port 
Kallebäcksmotet 

Nr 1 

6 x 3,3 x 31 (0,64) 

 

14-865-1 Vägbro lokalväg 
Kallebäck 

Nr 2 

7,75 x 4,6 x 24,8 
(1,44) 

 

14-602-1 Bro allmän väg vid 
Delsjön 

Nr 3 

14,5 x 5,5 x 60,7  
(1,31) 
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14-753-1 Viltport vid Delsjön 

Nr 4 

5,8 x 4,6 x 32 (0,83) 

Bygd för klövvilt 

 

14-864-1 Bro enskild väg 
Rödsvik 

Nr 5 

5 x 3,6 x 32 (0,56) 

 

 

14-754-1 Bro över väg 40, 
Hagen 

Nr 6 

7,7 x 43 

 

 

14-756-1 Bro över enskild 
väg, Råda 

Nr 7 

5 x 4,6 x 35,5 (0,65) 
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14-757-1 Bro över enskild 
väg, Solsten 

Nr 8 

5,4 x 4,6 x 32 (0,78) 

 

14-758-1 Bro över enskild väg 
l. Bråta 

Nr 9 

5,0 x 4,6 x 32 (0,72)  

 

14-759-1 Bro över enskild väg 
st. Bråta 

Nr 10 

3,3 x 3,6 x 44 (0,27) 

 

14-760-1 Bro över enskild väg 
Källdalen 

Nr 11 

6 x 3,6 x 35 (0,62) 
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14-761-1 Bro över enskild väg 
Bårhult 

Nr 12 

5 x 4,6 x 32 (0,72) 

 

14-762-1 Bro över väg 549, 
Slamby 

Nr 13 

46 x 8 x 32 (11,5) 

 

14-763-1 Bro över enskild väg 
s Grönhult 

Nr 14 

10 x 5 x 33,7 (1,48) 

 

14-1407-1 Bro över GC väg 
Grönhult 

Nr 15 

4 x 2,9 x 48,9 (0,24) 
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14-977-1 Bro över bäck samt 
gång och cykelväg, v 
trafikplats 
Landvetter 

Nr 16 

5 x 3,5 x 94 (0,19) 

 

 

 

Ej med i 
BatMan 

Bro över enskild väg 
Kleven 

Nr 17 

3,3 x 3,5 x 32 (0,36) 

 

14-1406-1 Bro över enskild väg 
Skalmered 

Nr 18 

3,3 x 3,5 x 33,7 
(0,34) 

 

14-1035-1 Bro över enskild väg 
vid Dammtjärnen 

Nr 19 

5 x 4,6 x 42,5 (0,54) 
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14-1034-1 Bro över enskild 
väg, Kopparbovägen 

Nr 20 

5 x 4,6 x 27 (0,85) 

 

14-1094-1 Bro över allmän väg 
Furudal 

Nr 21 

8 x 4,7 x 27 (1,39) 

 

14-1121-1 Bro över enskild väg 
Tulltjärn 

Nr 22 

5 x 4,7 x 24,2 (0,97) 

 

 

14-844-1 Bro över enskild väg 
Huvdaby 

Nr 23 

5 x 4,7 x 24,5 (0,96) 
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14-1116-1 Bro över enskild väg 
vid Idtjärn 

Nr 24 

5 x 4,7 x 24,2 (0,97) 

 

14-1117-1 Bro över enskild väg 
vid Bräcka 

Nr 25 

5 x 4,6 x 26,5 (0,87) 

 

14-1118-1 Bro över enskild väg 
Ekkullen 

Nr 26 

5 x 4,6 x 25,5 (0,90) 

 

14-1096-1  Grandalsbron 

Nr 27 

256 x 23 x 26 
(226,5) 
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9 Samhällsplanering 
De kommunala översiktsplanerna har granskats för att identifiera 
exploateringsprojekt som kan komma att påverka val av åtgärd. 

9.1 Göteborg 

En kortare del av sträckan går genom Göteborgs kommun. Innefattar passage 1 
och 2. Inom översiktsplanen för Göteborg nämns ej någon särskild åtgärd inom 
området kring väg 40 som kan förväntas förändra förutsättningarna för passage 
1 och 2, se figur 14. 

 

Figur 14. Utdrag ur mark- och vattenanvändningskarta ÖP 2009, Göteborgs stad. Väg 40 med 
omnejd markerad med gul ring. 

 
 

 

 

 

  

 
Figur 1. Utdrag ur mark- och vattenanvändningskarta ÖP 2009, Göteborgs  
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9.2 Mölndal 

Passage 3 och 4 ligger i Mölndals kommun och kan komma att påverkas av 
kommunens planarbeten.   

Nytt verksamhetsområde planeras strax söder om väg 40 där denna passerar 
Mölndals kommun, se figur 15. Detta kan eventuellt komma att påverka 
lämpligheten av passage 3 och 4. Noterbart är att passage 4 är en befintlig 
faunapassage för klövdjur.  

 

Figur 15. Utdrag ur markanvändningskarta ÖP 2006, Mölndals stad. Planerade nya verksamheter 
i närhet till väg 40 markerat med röd ring. 
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Grönstrukturplanen i Mölndal finns beskriven i Mölndals stads karta Natur och 
Kultur, ur översiktsplan 2006. I det aktuella området för passage 3 och 4 finns 
en grön kil som identifierats, men ingen ansats att grönstrukturen skall få flöda 
över väg 40 genom de befintliga passager som finns här.     

 

Figur 16. Mölndals stads karta Natur och Kultur ur översiktsplan 2006. Gröna pilar visar Mölndals 
stads identifierade grönstrukturer och länkar i landskapet. Källa: Mölndals stads ÖP, 2006.  

9.3 Härryda 

Passage 5-27 ligger inom Härryda kommun och flertalet planarbeten kan 
komma att påverka framtida funktioner för de passager som finns längs väg 40.  

Sammanfattande principer för kommunens bostadsutveckling: 

 Bostadsutvecklingen skall huvudsakligen ske inom utvecklingsområdena 
i Mölnlycke, Landvetter, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö.  

 Inom föreslagen gräns för områdesbestämmelser för flygplatsen 
(markerad med rosa streckad linje) kan ny bostadsbebyggelse inte 
tillåtas, eftersom den kan försvåra framtida utnyttjande av riksintresset. 

 Väster om flygplatsområdet ska nya bostäder på landsbygden inte tillåtas 
pga. det höga bebyggelsetrycket. 

 Öster om flygplatsområdet kan enstaka nya bostäder tillåtas om de 
uppfyller Plan- och bygglagens samt översiktsplanens krav på placering 
och utformning. 

 Verksamhetsområden ska huvudsakligen lokaliseras längs med väg 40 
på sträckan mellan Mölnlycke och Landvetter flygplats. 

Lämpligheten av passage 7-10 (inom gul markering figur 17 a – öst om 
Mölnlyckemotet), passage 20-21 (inom gul markering 17 c vid Flygplatsmotet) 
kan komma att påverkas av kommunens planer för utbyggnadsområde av 
verksamheter (inom 10 år). 
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Figur 17 b visar på utvecklingstrender i Landvetter och området söder om 
Björrödsmotet står inför en större exploatering med utbyggnad av bostäder på 
kort sikt.   

Götalandsbanan kan komma att påverka lämpligheten av passage 22, 23 och 
eventuellt passage 21 (figur 17 c – öst om Flygplatsmotet) då spårdragningen 
planeras tätt inpå väg 40 längs denna sträcka. 

 

 

 

a 

 

b 
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Figur 17. Figur 17 a-d samt figur för teckenförklaring visar utdrag ur markanvändningskarta ÖP 
2012, Översiktsplan för Härryda Kommun. Planerade verksamheter i närhet till väg 40 markerat 
med gul ring.  

  

 

  
 

 

c 
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10 Förslag till åtgärder   
Målet är att skapa en bättre miljö för både viltet och trafikanter genom att både 
minska vägens barriäreffekt samtidigt som viltolyckorna minskar. Förslagen 
innehåller ingen ny anläggning utan endast åtgärder och anpassningar av 
befintlig anläggning och anpassning av viltstängslens dragning.    

10.1 Åtgärder i trafikplatser på kort sikt  

Nedan listas de förslag till förändringar som kan göras i trafikplatser på kort 
sikt. I många fall innebär dock förslagen relativt stora förändringar med 
nyanläggning av viltstängsel vilket är kostsamt. I samrådet med representanter 
från jägare framkom det att det främst är fem trafikplatser som är 
problemområden idag; Delsjömotet, Mölnlyckemotet, Landvetter västra 
Björrödsmotet och Grandalsmotet.  

10.1.1 Delsjömotet 

Viltstängslets placering ändras så att det leder in viltet mot passagen. Det 
kommer bli 4 stängselöppningar vid de anslutande vägarna och dessa anpassas 
genom att viltstängslets ändpunkter dras så nära anslutande vägar som möjligt. 
Ändringen medför att passagen kan få en funktion som faunapassage. Porten 
under väg 40 är 19,2 m bred, 4,7 m hög och 23,3 m lång, vilket ger en relativ 
öppenhet om 3,87. Denna passage tillhör de största på den aktuella sträckan och 
har bra förutsättningar att fungera för hjortdjuren. 

Ändringen kan innebära risker för viltolyckor framförallt på avfartsvägarna 
västerifrån från Göteborg och österifrån då fordon kommer i hög hastighet in 
mot avfarterna. Projektet bör utreda detta ytterligare och undersöka åtgärder för 
snabbare hastighetssänkning på avfartsväg. Ytan runt Burger King är belyst 
vilket hjälper trafikanter österifrån att se vilt i detta område. 

Projektet innebär rivning av ca 900 m viltstängsel och nyanläggning av ca 1400 
m viltstängsel.   

 

Figur 18. I Delsjömotet anläggs viltstängslet så att det leder viltet in till porten under väg 40.  
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10.1.2 Mölnlyckemotet, trafikplats 72  

Viltstängslet anpassas till trafikplatsen i syfte att medge faunapassage över bron 
för väg 40. Närheten till Rådasjöns naturreservat och strandskyddet kring sjön 
innebär att naturen och ledlinjerna fram till passagen är skyddade. 

Förslaget innebär rivning av ca 900 m viltstängsel och nyanläggning av ca 1360 
m.    

 

Figur 19. I Mölnlyckemotet anpassas viltstängslet så att det leder djur till bron över väg 40.   
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10.1.3 Landvetter västra 

Viltstängslet avslutas på ett bristfälligt sätt idag i kanten på en grönstruktur. 
Förslagsvis förlängs viltstängslet på västra sidan trafikplatsen fram till bron över 
väg 40. På samma sätt nyanläggs viltstängsel på östra sidan bron. Genom att 
nyanlägga stängsel kan man stänga av möjligheterna för djur att ta sig in på 
motorvägsområdet och istället leda djuren till broarna över väg 40. Åtgärden är 
inte optimal då broarna är svängda och har hög trafikvolym och djuren kommer 
troligen inte att nyttja dem speciellt mycket för att ta sig över väg 40. Dock 
innebär barriären möjligen att djuren leds in till de befintliga portarna väst om 
trafikplatsen i högre utsträckning än idag. 

Totalt innebär nyanläggningen i Landvetter ca 6 km nytt viltstängsel, vilket även 
inkluderar stängsel för Björrödsmotet.  

   

Figur 20. I Landvetter nyanläggs förslagsvis viltstängsel genom hela samhället. I trafikplatsen kan 
man leda djuren till broarna över väg 40, men lösningen är inte helt optimal.         
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10.1.4 Björrödsmotet - Landvetter östra 

Detta område är komplicerat då det inte finns viltstängsel väster om 
avfartsvägen. Området verkar vara relativt viltrikt och det finns ett grönstråk i 
nord-sydlig riktning vid denna plats. Ett befintligt bullerplank mot fastigheterna 
norr om väg 40 skapar idag barriärer på nordsidan väg 40 och försvårar 
planeringen av övriga åtgärder. Det finns också utbyggnadsplaner i Backa, söder 
om väg 40 som försvårar hanteringen av området och som kan påverka djurens 
rörelsemönster på lång sikt.  

Förslagsvis anläggs nytt viltstängsel i syfte att leda djuren till de passagepunkter 
som finns. Genom att stängsla sträckan genom Landvetter hela vägen mellan de 
två avfarterna skapar man en barriär i den gröna korridor som är identifierad i 
figur 9. Däremot kan man med viltstängsel leda in djuren till befintliga portar 
under väg 40 som idag troligen inte används så mycket då det inte finns 
viltstängsel som leder djuren dit. Porten för vägtrafik är 15 m bred, 4,7 m hög 
och 28,3 m lång (har en relativ öppenhet på 2,49), och har en storlek som bör 
medge effektiv passage för älg och övrigt vilt.  

 

Figur 21. I Björrödsmotet anläggs förslagsvis nytt viltstängsel med avsikt att leda viltet till porten 
under väg 40.  

Nyanläggning av viltstängsel skulle även kunna leda djuren till porten för 
Mölndalsån samt porten för järnväg. I Mölndalsån undersöks möjligheter att 
anlägga ett bottensubstrat som förbättrar djurens möjligheter att gå i vattnet 
genom porten. Skulle problem uppstå i järnvägsporten med ökat antal 
viltpåkörningar på järnväg kan möjligtvis viltvarningssystem anläggas vid denna 
port. Funktionen av ett sådant system är att skrämma bort viltet när tåget är på 
väg mot platsen. 
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10.1.5 Flygplatsmotet 

Idag skapar de stora viltstängselöppningarna på södra sidan väg 40 fri väg för 
viltet in på vägområdet när de kommer söderifrån. Genom att förändra 
viltstängslets placering skulle djuren kunna nyttja den stora bron under väg 40 
som passage. Bron är 39 m bred, 4,7 m hög och 38,5 m lång (har en relativ 
öppenhet på 4,9 vilket är bra för älg och övriga hjortdjur). Denna port anpassas 
för faunan med faunaskärm för att minimera störningar från motorvägen ovan 
passagen.  

Risken är att antalet viltolyckor på anslutande vägar ökar, men det kan 
förebyggas genom en hastighetsanpassning på dessa korta sträckor som det 
handlar om. Man skulle dessutom kunna reducera faran för viltolyckor 
ytterligare genom att anslutande vägar kompletteras med ett viltvarningssystem 
som detekterar och varnar för vilt. Områden som kan vara aktuella för 
viltvarningssystem markeras med gult i figur 22. 

På lång sikt kommer utbyggnaden av Airport city ta mycket mark i anspråk 
kring denna trafikplats och då bör man undersöka nya möjligheter för viltet. 

Förslaget innebär rivning av ca 800 m viltstängsel och nyproduktion av ca 1900 
m viltstängsel.       

 

Figur 22. I flygplatsmotet genomförs förändringar på kort sikt för att medge passage genom 
passage under väg 40. Viltvarningssystem (gul markering) anläggs förslagsvis längs 
anslutningsvägarna till väg 40 för att minska riskerna för viltolyckor kring avfarten.    
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10.1.6 Grandalsmotet 

I Grandalsmotet dras stängslet runt rastplatsen och täpper därmed till den 
öppning som finns här idag. Lokala eftersöksjägare har gett förslag på ny 
stängseldragning och förslagsvis följs detta förslag. 

Åtgärden innebär nyproduktion av ca 450 m viltstängsel.  

För skogsbrukets del kompletteras med en dubbelgrind (vid punkt 1 i karta) och 
2 passager för friluftslivet (vid 2 och 3).  

Man kan även tänka sig att en färist över tillfartsvägen till rastplatsen kan vara 
ett alternativ till viltstängsel.  

 

Figur 23. I Grandalsmotet anläggs nytt viltstängsel runt rastplatsen, enligt förslag från 
eftersöksjägare.   

 

10.1.7 Uthopp 

Frågan om komplettering med uthopp vid trafikplatserna behandlades aldrig på 
samrådet med jägarna. Frågan om uthopp utreds vidare och är en möjlig åtgärd 
för flera av de trafikplatser som finns längs sträckan. Om möjligt, bör uthopp 
anläggas dubbelsidigt, på var sida trafikplatsen. Delsjömotet, Björrödsmotet och 
Flygplatsmotet kan i ett första steg vara aktuella för uthopp. Frågan om uthopp i 
de övriga trafikplatserna utreds vidare och tas med på lång sikt.         

10.1.8 Färister 

Inte heller frågan om komplettering med färister togs upp på samrådet. 
Anläggandet är problematiskt då flera av de anslutande vägarna till trafikplatser 
har en hög trafikvolym vilket försvårar underhåll, hållbarhet mm. Färister 
används framförallt på mindre vägar med lång trafikvolym. Färist för väg till 
rastplats skulle ex kunna vara ett alternativ till viltstängsel i Grandalsmotet.  
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10.2 Förbättringsförslag av befintliga passager  

De flesta förslag till förändringar måste planeras och finansieras och ses därför 
på lång sikt i planeringen. Det kan även behöva göras specifika utredningar 
innan beslut om åtgärder tas.  

Det finns dock också passager som lämpar sig för åtgärder på kort sikt, ex de 
som finns i trafikplatser där viltstängsel kan ändras för att leda djuren till 
passagen.  

10.2.1 Stora passager 

Av portarna är två passager riktigt stora, bron över väg 549 vid Bårhult samt 
Grandalsbron. I och med att älg är beroende av stora passager bör man se över 
dessa så att de fungerar bra för hjortdjuren.   

I och med att Trafikplats Bårhult anläggs nu finns det möjlighet att ta bort delar 
av viltstängslet på nuvarande väg 549 så att djuren kan använda denna dalbro 
för att röra sig under väg 40. När Bårhusmotet är färdigt kommer 
trafikmängderna på de södra delarna av nuvarande väg 549 minska och detta 
stängsel kan tas bort. I nya väg 549 strax norr om kommande Bårhultsmotet 
finns en stor vägpassage/faunapassage som medger rörelser i öst-västlig 
riktning, vilket medger fri passage fram mot dalbron under väg 40.  

Grandalsbron behöver inte anpassas för faunan, den antas ha en sådan storlek 
att ingen anpassning kan antas påverka passagefrekvenserna under 
landskapsbron. Dock bör man vara vaksam på markanvändningen under och 
omkring passagen så att landskapsfaktorer inte negativt påverkar djurens 
möjligheter att nyttja passagen negativt.  

Figur 24. Dalbron för väg 549 har bra möjligheter att kunna anpassas för faunan om viltstängslet 
tas bort och om man gynnar vegetationen.          
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10.2.2 Övriga passagepunkter 

Övriga passager längs sträckan är relativt små och förutsättningarna att anpassa 
dem för älg är bristfälliga. För att permeabiliteten av en passage (i analysen 
beräknat som andelen passager genom porten i relation till spårbäddar 
omgivande terräng, ex vid 100 % passerar alla älgar som kommer fram till 
porten) skall nå 100 % bör passagerna ha en bredd om ca 23 m (Olsson och 
Seiler 2012) (figur 25). En port med en bredd om 6 m har en permeabilitet om 
ca 7 % för älg, och 25 % för rådjur.          

  

 

Figur 25. Permeabiliteten av passager påverkas främst av passagernas bredd. Vid en bredd om 
ca 23 m är en passage 100 % permeabel för älg. Källa: Olsson och Seiler 2012.  

 

Med dessa studier om betydelsen av passagernas storlek som bakgrund kan man 
anta att det inte ger en stor effekt att anpassa flertalet av passagerna för faunan. 
Även om man anlägger skyddsskärmar för att minimera störningar från trafiken 
så kan man inte uppnå önskvärd effekt då passagerna är för små, framförallt för 
älg. När det gäller rådjur och vildsvin kan skyddsskärmar på de mindre 
passagerna dock ge en önskvärd effekt och öka passagefrekvenserna.  
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Figur 26. Bredden av de olika passagerna. Numren motsvarar det ID-nummer passasagen har i 
denna rapport. Det absoluta flertalet av passagerna har en bredd mindre än 6 m.  

 

10.2.3 Förslag till förändringar av specifika passager 

Grovt sett kan sträckan delas in i tre deletapper som delas in på grundval av de 
orter som finns längs sträckan (Göteborg-Mölnlycke, Mölnlycke-Landvetter, 
Landvetter-Rävlanda). I varje deletapp bör det finnas lämpliga passagepunkter 
för hjortdjuren för att man skall kunna minska viltolyckorna på sträckan.  

Flera av de stora passagerna längs sträckan ligger i trafikplatser, och en 
förändring av viltstängslet för att leda in djuren till dessa passager, behöver 
också kompletteras med en förändring av skyddet runt passagerna. I 
nedanstående sammanställning är också dessa tre portar beskrivna, med förslag 
till förändring.     

 

Göteborg-Mölnlycke 

Sträckan är ca 6,6 km och innehåller 7 nuvarande potentiella passagepunkter för 
djuren (Id 1-7). Id 1 och 2 har idag bullerskärmar för att reducera trafikbuller för 
de närboende och dessa behöver inte modifieras ytterligare. Nr 4 är en 
faunaport, men skyddet mot väg 40 bör öka för att förbättra den ytterligare. På 
sträckan finns en bro (nr 6), där det finns möjligheter att anlägga faunaskärmar 
för att reducera störningarna från väg 40.  

Om man ändrar på viltstängslet i Delsjömotet och Mölnlyckemotet i enlighet 
med förslagen kommer djuren även kunna använda dessa passager för att ta sig 
över väg 40. Dessa passager har tidigare varit svåra för viltet att nyttja p.g.a. 
viltstängslets dragning. 
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Tabell 4. Föreslagna åtgärder av befintliga passager längs sträckan Göteborg-
Mölnlycke. 

Namn  

Nr i 
sammanställning 

Bredd x Höjd x 
Längd (rel 
öppenhet) 

Foto Kort/lång sikt 

Föreslagen 
åtgärd 

GC port 
Kallebäcksmotet 

Nr 1 

6 x 3,3 x 31 (0,64) 

 

Ingen åtgärd 

Vägbro lokalväg 
Kallebäck 

Nr 2 

7,75 x 4,6 x 24,8 
(1,44) 

 

Ingen åtgärd 

Bro över allmän 
väg 
Lackarebäcksleden 
vid Delsjömotet i 
Göteborg. 

14-866-1 

19,2 x 4,7 x 23,3 

(3,87) 

 
 

Åtgärd på kort 
sikt.  

Anpassa 
viltstängslets 
dragning så att 
djur leds in mot 
bron.  
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Bro allmän väg vid 
Delsjön 

Nr 3 

14,5 x 5,5 x 60,7  
(1,31) 

 

Ingen åtgärd 

Viltport vid 
Delsjön 

Nr 4 

5,8 x 4,6 x 32 
(0,83) 

 

Åtgärd på lång 

sikt. 

Förbättrat 

skydd mot väg 

40 med hjälp av 

faunaskärmar. 

Bro enskild väg 
Rödsvik 

Nr 5 

5 x 3,6 x 32 (0,56) 

 

 

Ingen åtgärd 

Bro över väg 40, 
Hagen 

Nr 6 

7,7 x 43 

 

 

Åtgärd på lång 
sikt och föremål 
för större 
utredning: 

Faunaskärmar 
för att minska 
störningar från 
väg 40. 

Undersök 
möjligheter att 
stänga för 
biltrafik 

Förändra 
underlag på 
bron 
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Bro över väg 40, 
Mölnlyckemotet 

14-755-1 

22,5 x 55 

 

Åtgärd på kort 
sikt. 

Stängslet 
anpassas för att 
medge passage 
över bron.  

Bro över enskild 
väg, Råda 

Nr 7 

5 x 4,6 x 35,5 
(0,65) 

 

Ingen åtgärd 

Motstridig plan 
i Härrydas 
planering 
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Mölnlycke-Landvetter 
Sträckan är ca 6,9 km och innehåller 8 befintliga passager (Nr 8-16) med 
potentiell funktion för faunan. Förslagsvis genomförs åtgärder vid dalbron för 
väg 549. Viltstängsel för befintlig väg 549 tas bort och ytor utanför vägen under 
dalbron anpassas för faunan för att förenkla passage för de arter som undviker 
vägytan under bron. Det finns redan idag vegetation under stora delar av bron, 
men man bör se över möjligheterna att ytterligare förstärka vegetationen genom 
att ex tillföra matjord, eller sandigt material.     
 
I trafikplats Landvetter nyanläggs viltstängsel som minskar risken för djur på 
motorvägsområdet, samt at stängslen leder djuren in till befintliga passager.  
 
Tabell 5. Föreslagna åtgärder av befintliga passager längs sträckan Mölnlycke-
Landvetter. 

Namn  

Nr i 
sammanställning 

Bredd x Höjd x 
Längd (rel 
öppenhet) 

Foto Kort/lång sikt 

Föreslagen 
åtgärd 

Bro över enskild 
väg, Solsten 

Nr 8 

5,4 x 4,6 x 32 
(0,78) 

 

Ingen åtgärd 

Motstridig 
plan i 
Härrydas 
planering 

Bro över enskild 
väg l. Bråta 

Nr 9 

5,0 x 4,6 x 32 
(0,72)  

 

Ingen åtgärd 

Motstridig 
plan i 
Härrydas 
planering 



41 
 

Bro över enskild 
väg st. Bråta 

Nr 10 

3,3 x 3,6 x 44 
(0,27) 

 

Ingen åtgärd 

Motstridig 
plan i 
Härrydas 
planering 

Bro över enskild 
väg Källdalen 

Nr 11 

6 x 3,6 x 35 
(0,62) 

 

Ingen åtgärd 

Bro över enskild 
väg Bårhult 

Nr 12 

5 x 4,6 x 32 
(0,72) 

 

Ingen åtgärd 

Bro över väg 
549, Slamby 

Nr 13 

46 x 8 x 32 (11,5) 

 

Åtgärd på 
kort sikt. 

Ta bort 
befintliga 
viltstängsel på 
väg 549. 

Förbättra ytor 
där djur 
passerar.  

Vegetation 
under 
dalbron.   
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Bro över enskild 
väg s Grönhult 

Nr 14 

10 x 5 x 33,7 
(1,48) 

 

Ingen åtgärd 

Bro över GC väg 
Grönhult 

Nr 15 

4 x 2,9 x 48,9 
(0,24) 

 

 

Ingen åtgärd 

Bro över bäck 
samt gång och 
cykelväg, v 
trafikplats 
Landvetter 

Nr 16 

5 x 3,5 x 94 
(0,19) 

 

  

Åtgärd på 
kort sikt.  

Viltstängsel 
dras förbi 
denna 
passage 

Bro över allmän 
väg (västra bron) 
vid trp 
Landvetter 

14-978-1 

10 x 48 

 

Åtgärd på 
kort sikt.  

Viltstängsel 
ansluts till 
bron för att 
leda djuren 
till bron.  
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Bro över allmän 
väg (östra bron) 
vid TRP 
Landvetter 

14-979-1 

10 x 48  

 

Åtgärd på 
kort sikt.  

Viltstängsel 
ansluts till 
bron för att 
leda djuren 
till bron. 

 
 
 
Landvetter – Grandalsmotet 
Längs den ca 17,3 km långa sträckan finns det 11 passager (nr 17-27) med 
potential funktion för faunan. Längst i öster finns den stora landskapsbron över 
Rävlandavägen. I övrigt består passagerna främst av mindre portar med en 
bredd upp till 6 m.  
 
Om viltstängslet i trafikplatser anläggs enligt föreslag kan dock ytterligare fyra 
passager komma få funktion för faunan, Port under väg 40 i Björredsmotet 
(Landvetter östra), port för Mölndalsån vid Björrödsmotet, port för järnväg vid 
Björrödsmotet samt port i flygplatsmotet. Alla dessa passager har en storlek som 
medger passage av större hjortdjur.     
 
Tabell 6. Föreslagna åtgärder av befintliga passager längs sträckan Landvetter-
Grandalsmotet. 

Namn  

Nr i 
sammanställning 

Bredd x Höjd x 
Längd (rel 
öppenhet) 

Foto Kort/lång sikt 

Föreslagen åtgärd 

Bro över allmän 
väg 1,7 km o 
Landvetter kyrka 

14-1016-1 

15 x 4,7 x 28,3  

(2,49) 

 

Åtgärd på lång sikt. 

Viltstängsel. 
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Bro över 
Mölndalsån 1,8 
km o 
Landvetters 
kyrka 

14-1036-1 

10 x 6,7 x 27 

(2,48) 

 

Åtgärd på lång sikt 
och föremål för 
utredning. 

Smal landremsa för 
ökad 
passagemöjlighet. 

Anpassning av 
bottensubstrat i ån 
under bron för att 
förenkla passage i 
vatten.  

Viltstängsel. 

 

 

Bro över jvg 2,1 
km o 
Landvetters 
kyrka 

14-927-1 

8 x 6,6 x 24 (2,2) 

 

 

Åtgärd på lång sikt. 

Viltstängsel. 

Bro över enskild 
väg Kleven 

Nr 17 

3,3 x 3,5 x 32 
(0,36) 

 

Ingen åtgärd. 

Bro över enskild 
väg Skalmered 

Nr 18 

3,3 x 3,5 x 33,7 
(0,34) 

 

Ingen åtgärd. 
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Bro över enskild 
väg vid 
Dammtjärnen 

Nr 19 

5 x 4,6 x 42,5 
(0,54) 

 

Ingen åtgärd. 

 

Bro över enskild 
väg, 
Kopparbovägen 

Nr 20 

5 x 4,6 x 27 
(0,85) 

 

Ingen åtgärd 

Motstridig plan i 
Härrydas planering 
med Airport city 

Bro över allmän 
väg i 
Flygplatsmotet 

Knr: 14-961-1 

39,8 x 4,7 x 38,5 

(4,90) 

 

 

Åtgärd på lång sikt. 

Dock motstridig 
plan i Härrydas 
planering med 
Airport city 

Anpassning av 
viltstängsel. 

Viltvarnings-
system. 

Bro över allmän 
väg Furudal 

Nr 21 

8 x 4,7 x 27 
(1,39) 

 

Ingen åtgärd 

Motstridig plan i 
Härrydas 
långsiktiga 
planering av 
verksamheter 
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Bro över enskild 
väg Tulltjärn 

Nr 22 

5 x 4,7 x 24,2 
(0,97) 

 

 

Åtgärd på lång sikt. 

Förbättrat skydd 
mot väg 40 med 
hjälp av 
faunaskärmar. 

På lång sikt nära 
Götalandsbanan. 

Bro över enskild 
väg Huvdaby 

Nr 23 

5 x 4,7 x 24,5 
(0,96) 

 

Åtgärd på lång sikt. 

Förbättrat skydd 
mot väg 40 med 
hjälp av 
faunaskärmar. 

På lång sikt nära 
Götalandsbanan. 

Bro över enskild 
väg vid Idtjärn 

Nr 24 

5 x 4,7 x 24,2 
(0,97) 

 

Inga åtgärder. 

Barriär löses av 
Grandalsbron 
enligt Bristanalys 

 

Bro över enskild 
väg vid Bräcka 

Nr 25 

5 x 4,6 x 26,5 
(0,87) 

 

Inga åtgärder. 

Barriär löses av 
Grandalsbron 
enligt Bristanalys 

Bro över enskild 
väg Ekkullen 

Nr 26 

5 x 4,6 x 25,5 
(0,90) 

 Inga åtgärder. 

Barriär löses av 
Grandalsbron 
enligt Bristanalys 
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 Grandalsbron 

Nr 27 

256 x 23 x 26 
(226,5) 

 

Inga åtgärder. 
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11 Sammanfattning av förslag till åtgärder 

11.1 Åtgärder i trafikplatser 

Sammanfattningsvis åtgärdas viltstängslet i fem av trafikplatserna. Totalt 
innebär det en rivning av ca 2,6 km viltstängsel och nyanläggning av 11,1 km 
viltstängsel. Genom att göra detta finns det möjlighet för viltet att ledas till och 
passera de broar som finns i och omkring trafikplatserna. Totalt innebär det att 
4 st broar tillkommer för djuren att använda, genom att djuren leds dit istället 
för att de hindras att nå passagerna av viltstängsel. Dessutom innebär 
nyanläggningen av viltstängsel att ytterligare 5 broar som idag ligger på 
ostängslade sträckor förses med viltstängsel. Några av dessa broar är bland de 
största på sträckan, men trafikvolymen genom passagerna kan i en del fall verka 
begränsande för viltet.  
 
Dessa åtgärder kan genomföras relativt snabbt, och kräver egentligen ingen 
ytterligare planering och utredning.   
 

11.2 Åtgärder på befintliga broar 

Åtgärder på de befintliga broarna kan genomföras först på lång sikt då det kan 
krävas ytterligare fördjupning och utredning. Åtgärdsförslagen gäller 14 av de 27 
passager som finns längs sträckan. Förslagsvis får 9 st passager förändrad 
dragning av viltstängslet, 4 st förses med faunskärm, 1 st förses med vegetation i 
passagen, 2 st med förändrat underlag/bottensubstrat i passagen och 1 st där 
biltrafiken leds om till andra vägsystem. Se tabell 4-6 för detaljerade 
åtgärdsförslag per befintlig port eller bro.           
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