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Bakgrund 
Trafikverket ser ett stort behov av en sammanhållen metodik för en långsiktig och 
strategisk planering för att minska viltolyckor och barriärpåverkan. I den nationella 
transportplanen för 2018-2029 ges förslag till ett ökat fokus på trimningsåtgärder 
för att på sikt både kunna minska barriärpåverkan och antalet viltolyckor på det 
befintliga vägnätet. Målet är att handledningen ska förtydliga, förenkla och 
effektivisera processer och arbetssätt för att identifiera var viltolyckor och 
barriärpåverkan ska åtgärdas, både för beställare och konsulter.  

I samband med Trafikverkets och Nationella Viltolycksrådets (NVR) lansering av 
viltolyckskartor vill Trafikverket därför utveckla och beskriva metoderna för denna 
planering, så att de som genomför analyserna följer samma metodik och använder 
samma underlagsmaterial. Handledningen ger ett förslag till sammanhållen analys 
för att kunna identifiera och prioritera var viltolyckor och barriärpåverkan behöver 
åtgärdas. Själva utformningen av åtgärderna (viltstängsel, faunapassage, uthopp 
etc) redovisas inte i denna handledning.  

Traditionellt har viltstängsel ofta anlagts som enda åtgärd på vägsträckor med 
mycket viltolyckor, eller där det behövts för trafiksäkerheten. Långa sträckor med 
viltstängsel har orsakat en miljöskuld, då stängslet delar upp landskapet och 
påverkar djurens rörelsemönster. I många fall har dessutom inte viltstängslet haft 
den viltolycksreducerande effekt man önskat sig då projekten inte anlagt effektiva 
faunapassager, det finns stängselöppningar vid anslutande vägar, brister i stängslets 
utformning etc. Viltstängsel skall användas för att leda djuren till faunapassager 
som är säkra för djuren att använda, dvs. utan risk för viltolyckor.     

De olika vägklasserna har till viss del olika problematik med viltolyckor och 
barriärpåverkan. På de mindre vägsystemen som försetts med viltstängsel 
(länsvägar, mindre riksvägar, uppgraderade 2+1 vägar etc.) finns sällan planskilda 
faunapassager men däremot många stängselöppningar vid anslutande vägar. Många 
djur går av misstag in i dessa stängselöppningar, eller använder dubbelsidiga 
stängselöppningar som passagemöjlighet. Är den stängslade sträckan kort kommer 
djur vandra till stängslets slut och passera vägen på denna plats. I realiteten innebär 
detta att viltstängslet bara flyttar viltolyckorna till stängselsluten eller till 
stängselöppningar, och den viltolycksreducerande effekten blir mycket begränsad. 
Det finns också risk att hjortdjuren bryter genom viltstängslen om det inte finns 
passagemöjligheter. På de större vägarna (motorvägar, större riksvägar etc.) är i 
regel barriärpåverkan mer markant, men det finns ofta planskilda broar och portar 
som kan fungera som faunapassager. Här sker viltolyckor framförallt vid 
trafikplatser där djuren tar sig in via öppningar i viltstängslet.  

Då eftersöksjägarna i sin hantering av viltolyckor rapporterar positioner där 
olyckorna sker, byggs det kontinuerligt upp en databas med både positionsangivelse 
och information om viltolyckorna som kan användas för denna planering. NVR:s 
arbete med att hantera påkört vilt och att sedan rapportera in händelserna blir med 
detta angreppssätt centralt i planeringen för att motverka viltolyckor och för att 
upprätthålla ekologiska samband i landskapet.   
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Handledningens syfte 
Handledningen är utformat för åtgärdsarbete för större däggdjur, med fokus på 
klövdjuren. Handledningen ger ett stöd för Trafikverket att bedöma de nationella 
och regionala behoven av åtgärder (genom steg 1.1 och 1.2 – Bristanalys samt 
viltolyckskartor), och vilken information en mer detaljerad utredning behöver 
innehålla för att kunna lokalisera och ge förslag till åtgärder för de större 
däggdjuren på lokal nivå (genom steg 2-4). Handledningen, tillsammans med det 
kartunderlag som finns framtaget kan användas för Trafikverkets planering, men 
även i investeringsprojekt och underhåll. Denna handledning vänder sig till de som 
arbetar med åtgärdsförslag för att minska barriärpåverkan och för att minska 
antalet viltolyckor. Trafikverkets planerare, konsulter som genomför ÅVS:er eller 
viltstyrningsplaner etc, och Nationella viltolycksrådets parter.  

Trafikverket tillgängliggör färdiga digitala kartunderlag om viltolyckor och 
barriärer. Olika typer av kartor finns tillhanda som påvisar viltolyckstätheter, 
viltolycksfrekvenser och var de stora barriärerna finns för klövvilt (Bristanalys 
hjortdjur). Viltolyckskartorna är uppdelade per art, samt klövvilt sammantaget. 
Kartor finns även som visar trafikolyckor med ren.   

De färdiganalyserade kartorna ska bidra till en förenkling och förbättring av 
planeringen av åtgärder för att minska viltolyckor och barriärpåverkan. Trafikverket 
arbetar traditionellt med viltstyrningsplaner eller åtgärdsvalsstudier (ÅVS) för att i 
tidiga skeden identifiera problemen med viltolyckor och barriärpåverkan, samt att 
ge förslag till åtgärder. När informationslager nu görs tillgängliga kan denna 
arbetsprocess både förkortas, förenklas och effektiviseras för alla parter.   

En sammanhållen planeringsstrategi 
Åtgärdsplaneringen innefattar flera olika typer av frågeställningar och aktiviteter 
som berör olika steg i planeringsprocessen. Denna handledning innefattar primärt 
de steg som definieras av den geografiska planeringen, alltså var i landskapet som 
åtgärder ska prioriteras. Planeringskedjan är dock betydligt mer omfattande och 
handledningen behöver sättas i ett större sammanhang tillsammans med 
Trafikverkets riktlinjer och kravdokument. Hela den sammanhållande 
planeringskedjan omfattar frågor om när åtgärder behövs, var de skall byggas och 
hur de skall utformas.           

När behövs åtgärder för att minska barriärpåverkan och viltolyckor  
”När” innebär i detta fall vid vilka gränsvärden som åtgärder behöver sättas in, vid 
vilka vägtyper som åtgärder kan vara aktuella, eller vilken viltolycksbelastning som 
kan accepteras. Dessa frågor är av strategisk karaktär som gemensamt innefattar 
trafiksäkerhet, samhällskostnader, förvaltning etc. När nås ett visst gränsvärde som 
samhället inte kan acceptera, när behövs åtgärder för att motverka de negativa 
effekterna av barriärpåverkan och viltolyckor? När är det samhällsekonomiskt 
lönsamt att åtgärda viltolyckor och barriärpåverkan?  
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Figur 1. Figuren visar en empirisk modell av barriärpåverkan och viltolyckor (för älg) i relation till 
ostängslade vägar med olika trafikvolymer. I takt med att trafikvolymen ökar kommer fler djur att bli 
påkörda, men bara upp till en viss nivå. Över en trafikvolym om ca 5 000- 6 000 bilar per dygn (ÅDT) 
så minskar antalet viltolyckor succesivt, medan barriärpåverkan ökar. På vägar över 4 000 ÅDT (röd 
pil) kan det finnas ett åtgärdsbehov för att minska viltolyckor, och vägar över ca 10 000 ÅDT (blå pil) 
anses som en mycket stark barriär för klövvilt. Källa: Seiler m.fl. 2015. 

Trafikverket har utformat en ambitionsnivå som uttrycks i TDOK 2015:0323; 
Riktlinje Landskap (Trafikverket 2019). Riktlinje landskap är ett övergripande, 
styrande dokument för Trafikverkets verksamhet. Den ger uttryck för vad 
Trafikverket behöver göra för att åstadkomma en landskapsanpassad 
transportinfrastruktur. Ett enhetligt arbetssätt skapas som är mät- och 
uppföljningsbart. Målet med riktlinjen är att säkerhetsställa infrastrukturens 
utformning till de lagkrav som uttrycks i bland annat miljöbalken, kulturmiljölagen, 
väglagen och lagen om byggande av järnväg. Några av målen med Riktlinje 
landskap är att säkra passagemöjligheter för djur ska finnas, motverka 
barriäreffekter, att djur inte dödas och att minska antalet olyckor med vilt. 
Riktlinjen säger bland annat att: 

• Kunskap ska finnas om konfliktpunkter mellan infrastruktur och djur. 
• Att nya och ombyggda stängslade vägar och järnvägar med stora 

trafikmängder och höga hastigheter ska erbjuda passage för klövdjur var 
4:e-6:e km.  

• Riktade åtgärder för klövdjur ska vara genomförda på identifierade 
konfliktsträckor för dessa djurgrupper (enligt fastställd metod). 

• Alla anläggningar för säker faunapassage ska skötas och underhållas så att 
de har fullgod funktion enligt fastställda krav. 

Var i landskapet ska viltolyckor och barriärpåverkan åtgärdas  
Metodiken för det geografiska planeringsarbetet av var i landskapet som åtgärder 
bör genomföras presenteras i denna handledning. Metodiken ger ett underlag för 
att kunna identifiera de sträckor och platser som bör prioriteras med hänseende till 
viltolyckor och barriärpåverkan.     

Hur ska viltolyckor och barriärpåverkan åtgärdas 
Detta steg i planeringsprocessen innefattar åtgärdsförslag kopplade till aktuell 
vägsträcka. De åtgärder som kan vara aktuella utgår från den geografiska 
planeringen (som beskrivs i denna manual), och dessa två steg är tätt 
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sammanlänkade då vägutformning, ÅDT (årsdygnstrafik - det under ett år 
genomsnittliga trafikflödet per dygn, mätt som fordon per dygn), topografi, 
landskapets struktur etc. påverkar vilka åtgärder som är möjliga att genomföra. 

Trafikverket arbetar kontinuerligt med att utforma krav och råd för att åtgärda 
viltolyckor och barriärpåverkan. För det större vägnätet anläggs faunapassager och 
ekodukter och det pågår en teknikutveckling om viltvarningssystem för både vägar 
och järnvägar, framförallt de med lägre trafikvolym. Verktygslådan utvecklas 
kontinuerligt men många aktörer behöver inkluderas om viltolyckor och 
barriärpåverkan ska kunna minska (figur 2).   

 

 
 
Figur 2. För att minska antalet viltolyckor kan åtgärder behöva planeras utifrån flera orsakssamband. 
Trafikverket kan anpassa infrastrukturen, men det finns även andra orsaker som kan påverka hur 
mycket viltolyckor som sker.  

Avgränsning 
Metodiken i denna handledning är framtagen för vägsystemen, men kan även 
användas för järnväg. Metodiken är framtagen för större däggdjur, men kan även 
användas för friströvande ren. Inom renskötselområden tillkommer dialog och 
utredningsarbete där samebyarna involveras under hela processen.   

Handledningen och de framtagna underlagen kan användas både i projekt vid 
planering, men även av stora projekt, investeringsprojekt och underhåll.       
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Metod och analys  
Metodiken för att identifiera och prioritera bland de sträckor och platser som kan 
behöva åtgärdas innefattar flera steg och flera separata analyser. Observera att 
dessa steg inte sammanfaller med ÅVSens fyrstegsprincip. Steg 1 genomförs för att 
översiktligt bedöma de nationella eller regionala behoven av åtgärder och steg 2–4 
innefattar mer detaljerade utredningar som krävs för att göra rätt bedömning av 
behoven och för att ta fram detaljerade åtgärdsförslag vid de sträckor som skall 
åtgärdas.  

De färdigställda analyserna av viltolyckskartor samt barriärkartor för steg 1 finns 
tillhanda på (https://lastkajen.trafikverket.se) och innehåller digitala 
informationslager för; 

1) Viltolyckstätheter baserad på en kernel-analys av viltolyckornas rumsliga 
fördelning, som används för att visualisera aggregationer av viltolyckor och 
särskilt olycksdrabbade vägsträckor 

2) Viltolyckshotspots. Särskilt olycksdrabbade vägsträckor enligt 
täthetskartorna där olycksfrekvensen överstiger 1/km och år. 

3) Viltolycksfrekvens (per km väg och år) och antal olyckor per väglänk mellan 
noder i huvudvägnätet.  

4) Barriärkartor som visualiserar permeabilitetsbrister – barriärer i landskapet 
för klövdjur. (tidigare benämnt Bristanalys hjortdjur)  

 

Steg 1. Permeabilitetsbrister och viltolyckor 

1.1 Barriärkartor 
Trafikverket har genomfört en nationell analys av infrastrukturens permeabilitet för 
klövvilt. Metodik och analys finns redovisat i en rapport från Seiler m.fl. 2015. 
Analysen påvisar befintliga vägar där barriärpåverkan är stor, där det finns behov 
av faunapassager. Analysen genomförs i flera steg, men endast tre resultatfiler 
behöver användas i åtgärdsplaneringen. De som vill läsa om metodiken och få en 
djupare förståelse hänvisas till metodrapporten (Seiler m.fl. 2015).  

Leveransfilerna från bristanalys hjortdjur uppdateras med jämna mellanrum med 
underlag från Trafikverkets olika befintliga databaser. Vid uppdateringen inhämtas 
information om ny infrastruktur, nya viltstängsel, nya broar, portar och 
faunapassager etc.  

På så sätt uppdateras bristanalysens databas samtidigt som Trafikverket synliggör 
var åtgärderna genomförts, så att man kan följa åtgärdstakten. Barriärkartor för 
tillämpning i GIS finns tillgängliga via Lastkajen (https://lastkajen.trafikverket.se) 
och innehåller följande lager: 

• Befintliga broar och portar med funktion för faunan – Trafikverkets 
brodatabas innehåller grunddata om Sveriges alla broar och portar. 
Brodatabasen har analyserats med avseende på klövdjurens krav av 
faunapassager (portens eller brons bredd samt längd; höjd av port etc), och 
filen innehåller de konstruktioner som klövdjuren potentiellt kan använda 
för att passera vägar och järnvägar. Det nationella underlaget ger 
övergripande information, men i det enskilda projektet behöver de ingående 
befintliga broarna och portarna detaljgranskas och bedömas.     

• Återstående barriärer – Denna fil visualiserar sträckor med hög 
barriärpåverkan. Befintliga broar och portar med funktion för klövdjuren 
upphäver barriärpåverkan lokalt och i relation till passagernas storlek. Den 

https://lastkajen.trafikverket.se/
https://lastkajen.trafikverket.se/
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återstående barriären är de väg- och järnvägs-sträckor som behöver 
hanteras med avseende på hög barriärpåverkan.  

• Utöver dessa tre lager bör även ett aktuellt lager med viltstängsel inkluderas 
i analysen. Aktuellt lager över viltstängsel kan även detta hämtas hem från 
Trafikverkets digitala tjänst Lastkajen (https://lastkajen.trafikverket.se).      

 

Hantering av befintliga broar och portar  
Finns det befintliga broar och portar utmed sträckan vars funktion ska bedömas för 
viltet, behöver dessa detaljstuderas tidigt i processen. Från bristanalysen finns en 
översiktlig bedömning av de befintliga broarnas och portarnas funktion som 
faunapassage för viltet. Dessa portar och broar behöver också värderas mer i detalj, 
ex via granskning i Trafikverkets databas BatMan, platsbesök, dialogmöten med 
lokalbefolkning, eftersöksjägare etc.  

Om det är möjligt och kritiskt för projektet kan även deras faktiska funktion för 
djuren studeras. En sådan studie kan exempelvis innefatta spårning av sandytor i 
eller vid broarna/portarna, snöspårning eller användning av autokameror (Helldin 
och Olsson in prep. Metodik kan även efterfrågas från forskare inom Triekol 
(www.triekol.se)).   

 
Figur 3. Bristanalysen innehåller i slutändan kartlager med information om infrastrukturens 
permeabilitet för klövdjuren. Infrastruktur med permeabilitetsbrister är markerade med rött. 
Effektområde älg (blå cirklar) visualiserar befintliga passagemöjligheter och hur stor yta 
(influensområde) som respektive befintlig bro eller port upphäver barriärpåverkan.   

Målet med dessa studier är att kunna värdera de befintliga broarnas och portarnas 
funktion för viltet, och bedöma om det behövs en eller flera nya faunapassager på 
sträckan. Studierna kan också användas som underlag för att bedöma om de 
befintliga konstruktionerna kan få ökad funktion om de anpassas för faunan 

https://lastkajen.trafikverket.se/
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(Trafikverket Temablad Natur 2016). Befintliga broar eller portar kan om det är 
byggtekniskt möjligt ex förses med bullerskyddsskärmar för att minska negativ 
påverkan från trafik.  

En nyproducerad faunapassage eller ekodukt med rätt läge i landskapet, är i de allra 
flesta fall bättre än att anpassa en befintlig bro eller port. Att anpassa befintliga 
broar och portar kan ses som ett komplement och en möjlighet att förbättra 
situationen för faunan, och i vissa fall även som en fullgod faunapassage om 
bron/porten har rätt storlek (Olsson och Seiler 2012), används sparsamt av 
människor och har bra läge i landskapet.  

 
Figur 4. Längs det större vägnätet finns ofta befintliga broar och portar som kan ha funktion för viltet. 
Det är framförallt dess storlek, dess läge i landskapet och hur mycket de används av människor som 
kan påverka hur funktionella de är. Genom anpassningar kan dessa broar eller portar få ytterligare 
funktion för faunan, viket minskar behovet av nyproduktion av faunapassage i närområdet.    

1.2 Viltolyckskartor  
Data om viltolyckor finns tillgängliga via Nationella Viltolycksrådet (NVR) samt 
polisens register om anmälda viltolyckor. NVRs information om viltolyckor är 
kontrollerat och har en mer exakt platsangivelse än data från polisens databas, men 
eftersom inte alla anmälda viltolyckor genererar en NVR rapport används båda 
databaserna vid framställning av viltolyckskartorna. Trafikverket finansierar en 
årlig sammanställning och kvalitetsgranskning av de datamängder som genereras 
ur STORM samt NVR:s system för återrapportering av viltolyckor inklusive 
omhändertagande och eftersök av vilt. Denna sammanställning blir underlag för 
analys av viltolyckskartor.         

Färdiga resultatfiler för tillämpning i GIS omfattar enbart aggregerade data av 
viltolyckor och trafikolyckor med ren. Kartorna skiljer sig i sina beräkningar och har 
olika användningsområden. Enskilda viltolyckor redovisas ej, dels med hänsyn till 
integritetsskydd men framförallt för att själva syftet med viltolyckskartorna är att 
erbjuda färdiganalyserade datamängder. För detaljer kring viltolyckskartor 
hänvisas till den tekniska rapporten: Trafikverket 2019:179.  

Följande kartunderlag finns tillgängliga: 

1. Olyckor per väglänk: baserar på olycksfrekvens (per km och år) längs 
vägsträckor mellan vägnätets noder (korsningar, orter). 
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2. Täthetskartor: baserar på en kernel-analys av olyckornas rumsliga 
fördelning och används för visualisering av aggregationer av olyckor samt 
för avgränsning av hotspot. 

 

3. Särskilt olycksdrabbade vägsträckor (hotspots): kombinerar 
täthetskartan med olycksfrekvens längs vägsträckor där fler än en olycka per 
km och år rapporterats. Hotspotkartorna identifierar alltså de mest utsatta 
vägsträckorna och redovisar viltolycksfrekvensen längs dessa sträckor. 

 

Dessa datamängder finns samlade under viltolyckskartor och kan hämtas från: 
https://lastkajen.trafikverket.se 

 
Figur 5. Med information om både permeabilitetsbrister och viltolyckstätheter visualiserade uppträder 
de grundläggande storskaliga problemen för faunan. Vissa sträckor faller ut som problematiska ur 
viltolyckssynpunkt och vid vissa sträckor blir permeabilitetsbristerna mer uppenbara.    

 

Kartunderlagen ger en grundläggande och översiktlig bedömning av situationen 
över ett större geografiskt område. Resultatfilerna visualiserar landskapets 
permeabilitetsbrister för klövvilt samt viltolyckornas (samt trafikolyckor med ren) 
fördelning i landskapet. Viltolyckornas fördelning kan visualiseras via tre olika 
lager, för att kunna ge en fördjupad bedömningsgrund.  

Analyserna som innefattas av viltolyckor och permeabilitetsbrister kan användas för 
att identifiera sträckor inom NVR:s eller Trafikverkets regionala planering som 
behöver åtgärdas, men det behövs mer detaljerad information för att kunna utreda 
var längs vägnätet som åtgärder bör anläggas. Förslag till fördjupade utredningar 
och arbetssätt finns beskrivna under steg 2-4.   

https://lastkajen.trafikverket.se/
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Steg 2. Befintliga förhållanden och annat planarbete 
Följande steg beskriver förslag till analyser som kan ge mer detaljerad information 
om befintliga förhållanden som kan påverka projektets inriktning och åtgärdernas 
lokalisering. Informationslager adderas till de geografiska analyser som genomförs 
inom projektet, där resultatfiler från steg 1 (viltolyckskartor och barriärkartor) 
utgör basinformationen. Val av ingående analyser behöver diskuteras med 
beställare, och utgå från projektets storlek och dess inriktning samt hur 
komplicerad situationen är.  

Steg 2-4 genomförs (alla steg eller valda delar beroende på komplexiteten i 
utredningen) för att på mer detaljerad nivå bedöma åtgärdsbehovet och kunna ge 
förslag till lokalisering och byggbarhet av faunapassager. Notera att ordningen som 
de olika stegen genomförs kan anpassas till respektive projekt, pga tidsplan, 
dialogmöten etc. 

2.1 Naturmiljö, Skyddad natur, Riksintressen och Rennäring 
Lager för visualisering av olika nivåer av skyddad natur kan inkluderas i analysen. 
Denna information bör innehålla flertalet av de områdesskydd som kan vara 
aktuella, och en inkludering av dessa lager används för att ge stöd till de 
åtgärdsförslag som framhålls, eller till att identifiera risker med åtgärdsförslagens 
placering. Finns det områden med skyddad natur längs sträckan är dessa speciellt 
intressanta då naturskyddet i viss mån säkerhetsställer en ekologisk funktion av 
åtgärderna på lång sikt. Det är i alla fall mindre risk att dessa markområden 
exploateras i framtiden.     

Flertalet lager kan vara aktuella och analysen bör åtminstone innehålla;    

• Nationalparker   
• Naturreservat 
• Natura 2000-områden (både fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet) 
• Riksintresse naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv  

 

Öppna datamängder finns tillgängliga via Länsstyrelse och Naturvårdsverket.  

Länk till Länsstyrelsernas GEO-data finns här:  

http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/karttjanster.aspx  

 

Naturvårdsverkets karttjänst finns här: 

http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/ 

 

 

http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/karttjanster.aspx
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/
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Figur 6. Olika typer av skyddad natur kan adderas till kartunderlaget för att ge stöd till fortsatt 
utredning.  

 

Om åtgärderna skall bli funktionella behöver det finnas förutsättningar i 
omkringliggande landskap. Djuren måste ha möjlighet att röra sig i landskapet och 
ha kontakt med de platser som kan vara aktuella för faunapassage eller ekodukt. I 
de allra flesta fall räcker en översiktlig beskrivning av markanvändning och 
omkringliggande landskapselement samt en bedömning om det finns kontakt 
mellan de föreslagna platserna för faunapassage och omkringliggande landskap.   

I tidigare utredningar har forskare och konsulter testat funktionen av bland annat 
Circuitscape (McRae och Shah 2009, Olsson m. fl. 2014, Sjölund och Olsson 2015 
samt Seiler m.fl. 2015) samt Matrix Green (Zachariassen 2014) som är 
tilläggsprogram till ArcGIS (Esri ink.). Det finns även andra metoder som ger ett 
bredare angrepp för värdering av flera parametrar i landskapet (Schibbye m fl 
2016). Valet av metodik för studier av omkringliggande landskap behöver utgå från 
projektets komplexitet.  

2.2 Friluftsliv 
Samla information om friluftslivets intressen i området. Finns det verksamheter 
som kan påverka djurens rörelser i landskapet? Det kan även finnas synergieffekter 
där föreslagna faunapassager kan möjliggöra och öka tillgängligheten för viss typ av 
friluftsliv, ex vandringsleder.  

Frågan om friluftsliv är komplicerad då störningar kring en faunapassage kan 
påverka djurens möjligheter att nyttja faunapassagen.  
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2.3 Omkringliggande infrastruktur  
Det omkringliggande väg och järnvägssystemet behöver bedömas. Hur kan åtgärder 
inom utredningsområdet påverka djurens rörelsemönster och står åtgärderna i 
konflikt med omkringliggande infrastruktur? Hur påverkar närliggande 
infrastruktur, viltstängsel och exploateringar djurens rörelsemönster? Kan det 
skapas nya konflikter på grund av åtgärder som planeras?   

Det viktigaste är att i detta steg beskriva infrastrukturen omkring 
utredningsområdet för att kunna värdera åtgärdernas effekt på en större skala, och 
identifiera risker.    

2.4 Annat planarbete 
Planarbete på både kommunal och regional nivå kan påverka projektet. Studera 
både gällande planer och förslag till planändringar. Vid behov undersöks 
möjligheten att använda digitala lager från kommun eller länsstyrelse. Planfrågor 
ges även stort fokus i de dialogmöten som genomförs inom projektet.   

Kommunalt planarbete. Översiktsplaner och detaljplaner kan stärka eller komma i 
konflikt med de platser där åtgärdsförslag förbereds. Naturvårdsplaner samt 
grönstrukturplaner kan också ge stöd för planeringen av åtgärder för faunan. 
Genomför tidiga dialoger med kommun för att identifiera risker i projektet och att 
diskutera lämpligheten av de sträckor/platser som föreslås.   

Regionalt planarbete. Förslagen presenteras och diskuteras med Länsstyrelsen för 
att på så sätt bidra med information om projektet, men även för att få ut eventuell 
information som kan ge mervärde för projektet. Länsstyrelsens uppdrag i 
översiktsplaneringen handlar till stor del om att samordna och försvara statens 
intressen.  

2.5 Rennäring 
I de fall som planeringsarbete även avser ren behöver information om rennäringens 
specifika förutsättningar inhämtas. Information om samebyarnas betesområden 
samt samebyarnas markanvändningsområden innehåller en del av den 
grundläggande information som kan behövas. Skikten finns att hämta hem via 
Länsstyrelsernas GEO-data:  

http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/karttjanster.aspx  
 

Samebyarna involveras i tidigt skede för att diskutera behov och förutsättningar om 
renarnas rörelsemönster och viktiga vistelseområden. Passagebehovet över 
infrastruktur sammanställs i dialog med berörda samebyar. Förslagen måste 
hantera både rennäringens intressen och viltets rörelsemönster.  
 

Steg 3. Lokala förutsättningar  
På lokal nivå behövs annan typ av detaljerad information, utredningsarbete och 
bedömning (både gällande fauna och byggbarhet) för att identifiera lämpliga platser 
där åtgärder kan genomföras.     

Beroende på detaljeringskrav, projektets komplexitet och målarter kan processen 
innehålla lite olika steg, fördjupning och inriktning. Målet är att selektera ut de 
områden eller platser där byggnation av faunapassage är optimal ur både ekologiska 
och ekonomiska perspektiv.    

  

http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/karttjanster.aspx


15 
 

3.1 Fältbesök 
Planera för flertalet platsbesök för att värdera, granska och i detalj få kännedom om 
landskapets struktur, ekologiska förutsättningar och möjligheter. Ofta behövs 
platsbesök både tidigt och sent i processen för att man ska känna sig säker i sina 
beslut. Under fältbesöken studeras och noteras landskapets strukturer och om det 
finns kontakt mellan föreslagna platserna och omkringliggande landskap, alltså om 
djuren har bra möjligheter att nå platserna där det föreslås faunapassager. Notera 
förekomst av betesstängsel och boskapsdjur i närliggande marker då detta kan 
påverka de vilda djurens möjligheter att nå de planerade faunapassagerna.     

Befintliga broar eller portar som kan ha funktion som faunapassager besöks och 
värderas i detalj. Broarna och portarna behöver ha en viss storlek för att fungera för 
de större djuren, och närområdet bör vara fritt från exploateringar och störande 
verksamhet. Diskutera gärna förhållanden med lokala eftersöksjägare eller andra 
personer med kunskap om de lokala viltstammarna och dess rörelsemönster.   

Vid planerad nybyggnation av faunapassage ska platserna besökas. Under 
fältbesöken görs även en översiktlig bedömning av byggbarhet, gärna tillsammans 
med broexpert. Vilka möjligheter finns att nå den framtida byggarbetsplatsen via 
det lokala vägnätet, vilka byggtekniska frågor ser ut att vara komplicerade på 
platsen? I senare planskeden genomförs byggbarhetsbedömningar i detalj, men 
man måste även beakta detta i tidigt skede för att minska risken att förslagen inte 
går att genomföra. Diskutera byggbarheten med beställaren.  

3.2 Vilt och Förvaltning  
All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Länsstyrelsens roll i jakt- och 
viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera 
jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa 
avskjutningsstatistik. Samverkan om viltolyckor och barriärpåverkan kan ske 
genom viltförvaltningsdelegationerna där både Trafikverket, Länsstyrelsen och 
Jägarorganisationerna finns representerade. Information från de lokala jaktlagen 
och eftersöksjägarna kan vara värdefulla för att kunna forma åtgärdsförslagen. 
Värdet av denna information kan variera, beroende på de lokala jägarnas personliga 
intressen, hur de är organiserade och vilket engagemang de har för dessa frågor. 
Finns spillningsinventeringar eller flyginventeringar genomförda kan dessa ge 
värdefulla insikter om viltets förekomst och täthet i landskapet. 

Genomför dialogmöten med lokala representanter för jakten och 
eftersöksorganisationen för att kunna tolka orsaker till att viltolyckor sker på 
sträckan, få hjälp att definiera passagebehov och eventuella viltstråk i landskapet 
etc. Få en överblick av vilka arter som finns och var de har sina kärnområden i 
landskapet. Vilka unika förutsättningar och viltarter finns inom 
utredningsområdet?    

Steg 4. Syntes - Expertbedömning, dialogmöten, byggbarhet etc.  
När all geografisk grundinformation inom steg 1-3 är sammanställd följer en syntes 
och en manuell handpåläggning, eventuella fördjupade studier och 
expertbedömning. Det kan även krävas ytterligare kommunikation och dialogmöten 
med myndigheter, nationella viltolycksrådet och andra intressenter för att kunna ge 
ett slutgiltigt förslag till åtgärder. Utredningsarbetet skall vara tillräckligt för att 
kunna ge förslag som kan hanteras i kommande planskeden, men inte så fördjupat 
att man är inne i utredningar som normalt hör vägplaneskedet till.       

• Dialogmöten. Målet med dialogmötena är att fånga in de lokala kunskaperna 
och värdera denna information i projektet och åtgärdsförslagen. Dessa 
dialogmöten kan med fördel genomföras tillsammans med kommun, 
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länsstyrelse, samebyar och NVR:s regionala eller lokala representant. 
Dialogmöten hålls med fördel både tidigt och sent i processen. I tidigt skede 
inhämtas information som är viktig för utredningen, och i sent skede för att 
presentera och diskutera de lösningar som kommer föreslås.   

• Värdering av befintliga broar och portars funktion som faunapassager (se 
även steg 1.1). Tillgodoser de befintliga broarna och portarna djurens 
rörelsemönster, eller finns det platser med behov av nyproduktion av 
faunapassage? Finns det möjlighet att bygga om befintliga broar eller portar 
för att öka funktionen för djuren?   

• Översiktlig byggbarhet. Vilka typer av åtgärder kan vara aktuella på sträckan 
i relation till befintliga broar och portar. Vart erbjuder landskapets topografi 
möjlig lösning av ny faunabro eller faunaport? Hur kan trafiklösning ske 
under byggtid? Denna process behöver innefatta teknikstöd från t.ex. 
broexpert och trafikingenjör och vara tillräckligt fördjupad för att kunna ge 
förslag till åtgärd.  

• Ekologisk funktion. Tillgodoser förslagen de målbilder som projektet har. 
Finns förslag till lösningar på de problem som identifierats under 
utredningsarbetet?   

Efter en fullständig analys av steg 1–4 ska man ha ett så detaljerat underlag att man 
i dialog med beställaren kan beskriva vilka typer av åtgärder som kan vara aktuella 
på de platser man föreslår, för att kunna gå vidare med en vägplan.   

Finns det oklarheter eller frågor som inte kunnat lösas ska detta identifieras och 
lyftas över till kommande skeden. Efterföljande utredningsarbete kan skilja sig 
beroende på projektets komplexitet eller hur djupt man lyckats nå i detta tidiga 
utredningsarbete. I tidigare genomförda projekt finns det exempel där man efter det 
övergripande utredningsarbetet gått in i en skissfas eller teknisk rapport för att 
utifrån byggbarhet, trafiklösning under byggtid, kostnad mm kunna ge slutgiltigt 
förslag till vad som skall byggas och var åtgärderna skall lokaliseras, innan man går 
in i vägplan.        
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