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Sammanfattning 

Inom ramen för en utredning med fokus på övergripande barriärpåverkan från väg och 

järnväg på större däggdjur inom region Mitt, har föreliggande bristanalys avseende 

barriärer och viltolyckor inom Dalarnas län tagits fram.  Avsnitt av väg och järnväg inom 

Dalarnas län med behov för att minska barriärpåverkan och att förebygga viltolyckor 

redovisas som åtgärdspaket. Åtgärdspaketen är baserade på barriärskapande faktorer 

såsom höga trafikflöden, avsaknad av planskilda passagemöjligheter, viltstängsling och 

behov för att förebygga viltolyckor. Redovisade åtgärdspaket behöver utredas för 

lokalisering och utformning av faunapassager samt brister avseende viltstängsling för 

att förebygga viltolyckor och för att kunna kanalisera djur till utpekade faunapassager. 

Föreslagna avgränsningar för åtgärdspaket är baserade med hänsyn till topografi, 

utbredning av skogsmark, ledlinjer (skogsbryn, kraftledningar, mindre vägar, 

vattendrag etc.), sjöar, övrig infrastruktur samt analys av fördelningen av trafikolyckor 

med älg eller ren. Det innebär att ett åtgärdspaket behöver genomföras i sin helhet för 

att nå avsedd effekt avseende förebyggande av viltolyckor samt för att minska 

barriärpåverkan genom att kanalisera vilt till faunapassager.  

Utpekade åtgärdspaket berör inte renskötselområden. I Dalarnas län återfinns de 

högsta belastningarna av älgolyckor, dvs. hotspots, framför allt utmed västra delen av 

Siljansringen, dvs. E45 och väg 70, samt väg 70 Rättvik-Leksand, väg 69 Söderås-Falun.  

Därutöver finns behov av anläggning av viltstängsel utmed järnvägssträckan Bandel 331 

Repbäcken-Mora samt bandel 324 Borlänge – Ludvika, vilket föranleder behov av att 

skapa säkra faunapassager för sträckan.  

Faunaanpassande åtgärder 

En schablonkostnad på 500 kr per vägmeter (dubbelsidigt stängsel) innebär en 

sammantagen kostnad på 39,3 MSEK för nyanläggning av viltstängsel för samtliga 

utpekade vägsträckor vilka summerar 78,5 km. Därutöver tillkommer viltstängsling 

utmed 63,4 km järnväg, vilket uppskattas till en kostnad på 31,7 MSEK. Kostnader finns 

redovisade per åtgärdspaket. Nuvarande förekomst av vildsvin i landskapet är okänd, 

men det inrapporteras viltolyckor med vildsvin i stort sett över hela länet, men framför 

allt i landskapet runt sjön Siljan sam söder därom. Utbredningen av vildsvin ökar 

generellt i landet, och så är även fallet inom Dalarnas län, med ledning av 

inrapporterade viltolyckor i landskapet som omger Siljansringen. Detta föranleder 

behov för att tillämpa viltstängsel som är specifikt anpassade för vildsvin, även kallat 

faunastängsel.  Det kan därtill förekomma behov för att viltstängsel anpassas till 

mindre och hotade däggdjur såsom utter i samband med viltstängsling som korsar 

vattendrag eller anläggs nära vattendrag (med mindre maskstorlek motsvarande 5 x 

5 cm). Den generella rekommendationen är således att nyanläggning av viltstängsel 

inom Dalarna ska vara faunaanpassat mot vildsvin. 

En utmaning vid viltstängsling är att kunna förebygga att vilt inte kommer innanför 

uppsatta stängsel vid plankorsningar. Inför att utpekade vägar kompletteras med 

viltstängsel krävs en utredning för att fastställa vilka anslutande vägar som ska förses 
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med färister och/eller grindar, alternativt förlänga stängselslut ut på anslutande vägar. 

En färist kostar mellan 100 000 och 300 000 kr att anlägga. Därutöver tillkommer att 

utreda förutsättningar för att komplettera viltstängslade sträckor med viltuthopp, 

dessa placeras nära svaga punkter såsom innan stängselslut. Beroende på 

förutsättningar och utformning kan kostnader för viltuthopp variera stort. I 

Trafikverkets schablonkostnader för uthopp anges ca 250 000 kr.  

  

Bakgrund 

Allmänt 

Utpekande av delsträckor för viltanpassande åtgärder för att förebygga trafikolyckor 

med älg eller ren och samtidigt säkra faunapassager på sträckorna är baserat på en 

generell kartläggning av planskilda passagemöjligheter för vägar med högre 

trafikflöden inom Dalarnas län. Därutöver har en analys av så kallade hotspots, dvs. 

områden med ökade tätheter av trafikolyckor med älg eller ren, genomförts. 

Utpekande av vägavsnitt har även skett med hänsyn till synpunkter från samråd med 

Trafikverkets verksamhetsområden planering, underhåll och investering. 

Belastning av trafikolyckor med ren är relativt fåtaliga inom Dalarnas län. Mängden 

trafikolyckor med ren kan ofta förklaras utifrån rennäringens möjligheter eller hinder 

att kunna nyttja landskapet som betesområden för ren.  

Målsättningen är att redovisade åtgärdspaket för faunaanpassande åtgärder utmed de 

utpekade delsträckorna ska fungera som beställningsunderlag för kommande 

projektering. Åtgärdspaketen är avgränsade med hänsyn till att kunna förebygga 

viltolyckor och samtidigt minska barriärpåverkan från infrastruktur.  

Angränsande utredningar 

Föreliggande rapport ingår i en utredning med fokus på övergripande barriärpåverkan 

från väg och järnväg på större däggdjur inom region Mitt som pågick under 2019. Med 

hänsyn explicit till rennäringens behov knutna till väg och järnväg, hänvisas till en 

dokumentation framtagen under december 2019 från Trafikverkets samrådsförfarande 

med samtliga samebyar inom region Mitt, titulerad: PM – Rennäringens behov 

avseende väg och järnväg, samråd med samebyar inom region Mitt. I denna utredning 

finns en rapport med sammanställning av samråd med samebyar som för Dalarnas län 

berör Idre sameby. 
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Åtgärder och effekter 

Syftet är att förebygga trafikolyckor med älg, och i förekommande fall ren, utmed de 

sträckor som har högst belastning av trafikolyckor med respektive art samt att säkra 

faunapassager utmed dessa sträckor. För att förebygga viltolyckor måste vägbanor i 

regel förses med viltstängsel som förhindrar att vilt exponeras för fordonstrafik. 

Viltstängsling utmed infrastruktur primärt för att förebygga viltolyckor, såsom hotspots 

med hög belastning av viltolyckor, innebär således trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

Faunaanpassande åtgärder finns reglerat i Trafikverkets styrdokument Riktlinje 

Landskap och föreliggande rapport har utgått från dessa riktlinjer. Hänsyn till lokala 

förutsättningar såsom större hemområden hos vilt generellt i norra Sverige samt färre 

barriärer i angränsande landskap innebär tillfällen då ett längre avstånd mellan 

faunapassager kan tillåtas utan att äventyra en barriärupplösning. Barriärupplösning 

från trafik och viltstängsel genom att anlägga faunapassager berör bl.a. det nationella 

miljömålet om ett rikt växt- och djurliv samt att gynna den biologiska mångfalden. Om 

viltstängsling sker utan att säkra faunapassager finns dock risker att mängden 

viltolyckor inte minskar i landskapet utan endast omfördelas till angränsande vägnät. 

Det innebär att även faunapassager kan betraktas som trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder.   

Viltstängsling skapar en barriär men innebär även möjlighet att kunna kanalisera vilt till 

utvalda faunapassager. För att kanalisera vilt mot befintliga och lämpliga passager för 

djurlivet krävs således att aktuell infrastruktur är utrustad med viltstängsel. 

Siktröjning, dvs. avlägsnande av träd- och buskvegetation inom ca 20 m från vägbanan, 

innebär att trafikanter lättare kan upptäcka vilt. Därutöver bidrar siktröjning till att 

vägbanan exponeras för mer solljus vilket resulterar i mindre isbeläggning då vägbanan 

effektivare värms upp. Siktröjningen innebär således trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

genom förbättrad väghållning och förenklat underhåll. 
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Översikt 

 

I Dalarnas län återfinns de högsta belastningarna av älgolyckor, dvs. hotspots, framför 

allt utmed västra delen av Siljansringen, dvs. E45 och väg 70, samt väg 70 Rättvik-

Leksand, väg 69 Söderås-Falun (figur 1).  Därutöver finns behov av anläggning av 

viltstängsel utmed järnvägssträckan Bandel 331 Repbäcken-Mora samt bandel 324 

Borlänge – Ludvika, vilket föranleder behov av att skapa säkra faunapassager för 

sträckan (figur 1).  

 

En översiktlig kartläggning av föreslagna åtgärdspaket samt en generell bristanalys 

avseende barriärpåverkan redovisas i figur 2. Åtgärdspaketen innebär en 

faunaanpassning för att minska barriärpåverkan och att samtidigt förebygga 

viltolyckor.   
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Figur 1. Översiktlig kartläggning av viltolyckor inom Dalarnas län. Belastning av olyckor med älg 

och ren på väg och älgolyckor på järnväg är redovisad. Rödmarkerade områden markerar 

hotspots med älgolyckor utmed vägar.  
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Översikt av åtgärdspaket 

1. Orsa-Ore älv 

2. E45 Mora – Orsa 

3. Väg 70 Mora-Rättvik 

4. Väg 70 Rättvik-Leksand 

5. Väg 69 Söderås – Rällsjön 

6. Väg 69 Rällsjön – Falun (Varpan) 

7. Väg 69 Sörbo – Bobygden 

8. Väg E16 Hosjö – Hofors 

9. Väg 70 Borlänge – Säter 

10. Väg 70 Säter – Hedemora 

11. Väg 50 och bandel 324 Borlänge – Ludvika 
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Figur 2. Översikt av åtgärdspaket inom Dalarnas län, för faunaanpassning med syfte att minska 

barriärpåverkan och samtidigt förebygga viltolyckor. Mörkgröna mindre fyllda cirklar markerar 

planskildheter baserat på en generell bristanalys som funktion av passagebredd. Ljusgröna större 

fyllda cirklar markerar förväntad effekt med hänsyn till älgens hemområdesstorlek hos lämpliga 

passager för fauna baserat på utformning och lokalisering. 

 

  

jvg 
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Åtgärdspaket 1 

E45 delsträcka Orsa – Jäsmyrarna 

 
Figur 3. Åtgärdspaket 1. Kartan visar viltstängsling för att skapa planskilda faunapassager och en 

förväntad genomsnittlig effekt med hänsyn till älgens hemområdesstorlek. 

Hög belastning av viltolyckor med älg, området utgör en hotspot, vilket innebär behov 

av att anlägga viltstängsel utmed sträckan.  

Trafikflödet mellan Orsa och Heden motsvarar 3 400 i ÅDT (mätår 2015). Norr om Ore 

älv sjunker trafikfödet till motsvarande 1 200 i ÅDT (mätår 2015).  

Viltstängsling skapar en totalbarriär men innebär även möjlighet att kunna kanalisera 

vilt till faunapassager (figur 3). I söder föreslås brytpunkt för viltstängsel lokaliseras till 
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vägbro över GC-väg med konstruktions-id: 20-899-1, belägen 0,7 km nordost om Orsa 

station. Brytpunkt i norr föreslås anläggas i höjd med Jäsmyrarna mitt på raksträckan, 

för att gynna siktförhållanden vid stängselslut. Det innebär fågelvägen 3,8 km norr om 

vägbro över Ore älv. Den norra brytpunkten ska kompletteras med skyltning för 

viltvarning eventuellt kompletterad med blinkande varning för trafikanter under 

klockslag och säsong (maj och augusti-oktober) med förhöjd risk för viltolycka med älg. 

Förbi plankorsning mellan E45 och väg 296 vid Heden bör stängselslut förlängas 50 m in 

på anslutande väg 296. Etablering av vildsvin pågår i landskapet, vilket skulle motivera 

faunastängsel anpassat för vildsvin framför viltstängsel.    

Det innebär att en sträcka motsvarande 7,5 km av väg E45 som förses med viltstängsel 

på båda sidor. Med ett schablonbelopp på 500 kr/vägmeter innebär viltstängsling en 

kostnad på 3,8 MSEK. Trafikflödet på aktuell sträcka motsvarar 3 400 i ÅDT (mätår 

2015). 

Faunapassager 

Viltstängslingen kommer att reducera mängden viltolyckor och möjliggöra att 

kanalisera vilt till två planskilda passager som är lämpliga att fungera som faunaportar 

utmed Ore älv. Lämpliga faunaportar utgörs av norra och södra strandpassager utmed 

Ore älv under vägbro vid Hansjö hpl med konstruktions-id: 20-303-1 samt 120 m norr 

därom utmed järnväg och förbindelseväg under vägbro vid Hansjö hpl (hållplats) med 

konstruktions-id: 20-302-1 (figur 3).   
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Åtgärdspaket 2 

E45 Orsa – Mora-Noret 

 
Figur 4. Åtgärdspaket 2. Kartan visar sträcka att siktröja och komplettera med variabel viltvarning. 

Mellan Mora-Noret och Orsa utgör hela sträckan utmed E45 en hotspot med förhöjd 

belastning av älgolyckor. Trafikflödet på aktuell sträcka motsvarar 6 400 i ÅDT (mätår 

2015). Förebyggande av viltolyckor sker i huvudsak genom siktröjning. Detta bör 

kompletteras med variabel viltvarning under säsong och klockslag med förhöjd risk för 

viltolyckor (figur 4).  

Ombyggnation till 2+1 väg mellan Vattnäs och Trunna kommer att öka barriärpåverkan. 

Viltstängsel är planerat att anläggas längs med ca 3 km av vägsträckan, där vägen går 

genom skogsmark, för att i första hand förhindra trafikolycka med älg. Den korta 

vägsträckan med viltstängsel föranleder inget behov för anläggning av faunapassage. 

Med ett schablonbelopp på 500 kr/vägmeter innebär viltstängsling en kostnad på 4,5 

MSEK.  
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Åtgärdspaket 3 

Väg 70 Mora-Noret - Rättvik & järnväg bandel 331 Repbäcken-Mora. 

 
Figur 5. Åtgärdspaket 3, norra delen. Kartan visar avgränsning vid faunaanpassning för att skapa 

planskilda faunapassager och en förväntad genomsnittlig effekt med hänsyn till älgens 

hemområdesstorlek. Föreslagen viltstängsling utmed järnväg är markerad. 
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Figur 6. Åtgärdspaket 3, södra delen. Kartan visar avgränsning för faunaanpassning för att skapa 

planskilda faunapassager och en förväntad genomsnittlig effekt med hänsyn till älgens 

hemområdesstorlek. Föreslagen viltstängsling utmed järnväg är markerad. 

Väg 70 

Trafikflödet på aktuell sträcka motsvarar 5 000 i ÅDT (mätår 2015). Sträckan bör 

viltstängslas med hänsyn till hög belastning (sk. hotspots) av viltolyckor med älg. 

Brytpunkter för viltstängsel är med hänsyn till att kunna kanalisera vilt till befintliga 

planskildheter som kan fungera som faunaportar (figurer 5 och 6). Viltstängsling utmed 

väg 70 mellan Mora-Noret och Öja motsvarar 26 km av vägen. I väster avslutas 

viltstängsel innan trafikplats Mora-Noret (figur 4). I öster föreslås att viltstängsel 
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avslutas i anslutning till vägbro över väg 70 vid Öja (väster om Vikarbyn) med 

konstruktions-id: 20-776-1 (figur 6).  Med ett schablonbelopp på 500 kr/vägmeter 

innebär viltstängsling en kostnad på 13 MSEK utmed väg 70. 

Vägbro över väg 951 1,4 km nordost om Mora norets station med konstruktions-id: 20-

783-1 kan utgöra en lämplig faunaport under väg 70. Passagebredden är ca 9 m, 

passagehöjd är ca 5 m. Ingen fordonstrafik. Behov för eventuellt kompletterande 

faunaanpassande åtgärder av passagen bör utredas vid fältbesök. 

 

Vägbro över enskild väg 1,7 km nordnordost om Färnäs hållplats med konstruktions-id: 

20-781-1 kan utgöra en lämplig faunaport under väg 70. Passagebredden är ca 4 m, 

Passagehöjden är ca 3,5 m. Försumbar fordonstrafik. Behov för eventuellt 

kompletterande faunaanpassande åtgärder av passagen bör utredas vid fältbesök. 

  

Vägbro över enskild väg 1,7 km nordnordost om Färnäs hållplats med konstruktions-id: 

20-780-1 kan utgöra en lämplig faunaport under väg 70. Passagebredden är ca 4 m, 

passagehöjden är ca 3,5 m. Försumbar fordonstrafik. Behov för eventuellt 

kompletterande faunaanpassande åtgärder av passagen bör utredas vid fältbesök. 

 

Vägbro över Ickåns östra gren vid Ickholmen med konstruktions-id: 20-175-1 kan 

utgöra en lämplig faunaport under väg 70. Passagebredden är ca 9 m, passagehöjden 

är motsvarar ca 6 m. Behov för eventuellt kompletterande faunaanpassande åtgärder 

av passagen bör utredas vid fältbesök. 

 

Bandel 331 Repbäcken-Mora 

Sträckan bör viltstängslas med hänsyn till hög belastning av viltolyckor med älg. 

Brytpunkter för viltstängsel är med hänsyn till att kunna kanalisera vilt till befintliga 

planskildheter som kan fungera som faunaportar (figurer 5 och 6).  Viltstängsling 

utmed bandel 331 mellan Mora-Noret och Öja motsvarar 28,7 km järnväg. Med ett 

schablonbelopp på 500 kr/vägmeter innebär viltstängsling en kostnad på 14,4 MSEK 

utmed bandelen. 

 

Järnvägsbro över Stora vålbäcken (km 176+200) med konstruktions-id: 3500-3447-1 

kan utgöra en faunaport. Passagebredd är ca 4 m, passagehöjd är okänd men för att 

fungera som faunaport bör den inte underskrida 4 m. Planskildheten bör utredas 

närmare om den kan fungera som faunaport avseende passagehöjd och 

strandpassager utmed vattendrag.  

Järnvägsbro över Fuån km (171+470) med konstruktions-id: 3500-3445-1 kan utgöra en 

faunaport. Passagebredd är ca 8 m, passagehöjd är okänd men för att fungera som 

faunaport bör den inte underskrida 4 m. Planskildheten bör utredas närmare om den 

kan fungera som faunaport avseende passagehöjd och strandpassager utmed 

vattendrag.  
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Järnvägsbro över Myrbäcken vid Stumsnäs (km 156+814) med konstruktions-id: 3500-

3444-1 kan utgöra en faunaport. Passagebredd är ca 5 m, passagehöjd är okänd men 

för att fungera som faunaport bör den inte underskrida 4 m. Planskildheten bör 

utredas närmare om den kan fungera som faunaport avseende passagehöjd och 

strandpassager utmed vattendrag.  

Järnvägsbro över Ickholms kvarnränna (km 152+498) med konstruktions-id: 3500-3443-

1 kan utgöra en faunaport. Passagebredd är ca 6 m, passagehöjd är okänd men för att 

fungera som faunaport bör den inte underskrida 4 m. Planskildheten bör utredas 

närmare om den kan fungera som faunaport avseende passagehöjd och 

strandpassager utmed vattendrag.  

Järnvägsbro över Ickholmsån (Ickån) (km 152+380) med konstruktions-id: 3500-3442-1 

kan utgöra en faunaport. Passagebredd är ca 12 m, passagehöjd är okänd men för att 

fungera som faunaport bör den inte underskrida 4 m. Planskildheten bör utredas 

närmare om den kan fungera som faunaport avseende passagehöjd och 

strandpassager utmed vattendrag.  

 

Vid utredning av ovan utpekade planskildheter för faunaanpassning med syfte att 

skapa faunapassager, är det av vikt att samordna planeringen mellan väg 70 och bandel 

331 för de avgränsade sträckorna. Om utredningarna visar bristfällig funktion hos 

befintliga planskildheter, finns behov av att anlägga faunapassager.  
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Åtgärdspaket 4 

Väg 70 Rättvik-Leksand 

Trafikflödet på aktuell sträcka motsvarar 6 000 i ÅDT (mätår 2018). Sträckan motsvarar 

15 km. Med ett schablonbelopp på 500 kr/vägmeter innebär viltstängsling en kostnad 

på 7,5 MSEK.

 

Figur 7. Åtgärdspaket 4. Kartan visar befintliga planskilda passagemöjligheter utmed sträckan. 

Inga befintliga planskildheter bedöms fungera som faunapassager. För redovisning av viltolyckor 

hänvisas till figur 1. 
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Sträckan bör viltstängslas med hänsyn till hög belastning (sk. hotspots) av viltolyckor 

med älg. Sträckan saknar dock befintliga planskildheter som kan fungera som 

faunapassager (figur 7).  

Vägbron över Saluån vid Kullsbjörken (med konstruktions-id: 20-159-1) och järnvägsbro 

över Saluån (km 122+257, med konstruktions-id: 3500-3440-1) är för trånga för att 

fungera som faunaport för större däggdjur såsom älg (figur 7).  

Järnvägsbro över kommunal gata vid Vargnäs (km 110+777) (med konstruktions-id:  

3500-3439-1) har potential att kunna fungera som en faunaport utmed kommunal 

väg 929. Men motsvarande planskildhet saknas utmed väg 70 (figur 7).  

Detta föranleder att utreda lokalisering och utformning för nyanläggning av två 

planskilda faunapassager utmed sträckan innan viltstängsling genomförs. Alternativt 

bör siktförbättring och anläggning av variabelt viltvarningssystem utvärderas.  

 

Den parallella sträckningen av järnväg har ingen förhöjd belastning av viltolyckor och 

således inget behov av förebyggande åtgärder mot viltolyckor i form av viltstängsling. 

Det finns därmed ingen större barriärpåverkan att förvänta från järnvägen.   
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Åtgärdspaket 5 

Väg 69 Söderås – Rällsjön 

Trafikflödet på aktuell sträcka motsvarar 3 900 i ÅDT (mätår 2018). Sträckan motsvarar 

14 km. Med ett schablonbelopp på 500 kr/vägmeter innebär viltstängsling en kostnad 

på 7 MSEK. 

 
Figur 8. Åtgärdspaket 5. Kartan visar befintliga planskilda passagemöjligheter utmed sträckan. 

Inga befintliga planskildheter bedöms fungera som faunapassager. För redovisning av viltolyckor 

hänvisas till figur 1. 

 

Sträckan bör viltstängslas med hänsyn till hög belastning (sk. hotspots) av viltolyckor 

med älg. Bro över Säpptjärnsån sydväst om Mårtanberg (20-982-1) är en rörbro som 

saknar strandpassager och är för trång.  Sträckan saknar således befintliga 

planskildheter som kan fungera som faunapassager (figur 8). 
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Detta föranleder att utreda lokalisering och utformning för nyanläggning av två 

faunapassager i plan, utrustade med aktiv viltvarning för förekommande vilt. 

Passagerna utmed sträckan bör färdigställas innan viltstängsling genomförs. Alternativt 

genomföra en siktförbättring och komplettera med variabel viltvarning. 
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Åtgärdspaket 6 

Väg 69 Rällsjön – Falun (Varpan) 

Trafikflödet på delsträckan Rällsjön-Bjursås motsvarar 3 800 i ÅDT (mätår 2015) och 

sträckan är 9 km.  Trafikflödet på delsträckan Bjursås-Falun motsvarar 9 000 i ÅDT 

(mätår 2015) och är 16 km lång.  Med ett schablonbelopp på 500 kr/vägmeter innebär 

viltstängsling en kostnad på 8 MSEK. 

 

 

Figur 9. Åtgärdspaket 6. Kartan visar avsaknad av befintliga planskildheter att kunna nyttjas som 

faunapassager. För redovisning av viltolyckor hänvisas till figur 1. 

 

jvg 
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Sträckan bör viltstängslas med hänsyn till hög belastning (sk. hotspots) av viltolyckor 

med älg. Sträckan saknar dock befintliga planskildheter som kan fungera som 

faunapassager.   

Detta föranleder att utreda lokalisering och utformning för nyanläggning av en 

faunapassage i plan, utrustat med aktiv viltvarning för förekommande vilt, utmed norra 

delsträckan Rällsjön-Bjursås innan viltstängsling genomförs (figur 9).  

Utmed den södra delsträckan Bjursås-Falun är trafikflödet högre vilket föranleder att 

utreda lokalisering och utformning för nyanläggning av två planskilda faunapassager 

innan viltstängsling genomförs (figur 9). En lokaliseringsutredning för en planskild 

faunapassage bör genomföras mellan sjön Smälingen och Grycksbo. Söder om 

Grycksbo, bör en lokaliseringsutredning genomföras för planskild faunapassage mellan 

sjöarna Grycken och Varpan.  
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Åtgärdspaket 7 

Väg 69 Sörbo – Bobygden 

Trafikflödet på aktuell sträcka av väg 69 motsvarar knappt 3000 i ÅDT, vilket kan 

betraktas som ett förhållandevis lågt trafikflöde. Vägen är en smal 1+1 väg och saknar 

planskilda passagemöjligheter (figur 10). Sträckan motsvarar 13 km väg.  

 

Figur 10. Åtgärdspaket 7. Kartan visar avsaknad av befintliga planskildheter att kunna 

nyttjas som faunapassager. 

 

jvg 
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Vägsträckan har en hög belastning av viltolyckor med såväl rådjur som älg och utgör en 

hotspot för älgolyckor. På landskapsnivå utgör i nordost väg E16 mellan Falun och 

Hofors barriärer för viltet med hänsyn till viltstängsel.  I sydväst utgör väg 70 mellan 

Borlänge och Hedemora en högtrafikerad väg (ca 8 500 i ÅDT) en barriär för viltet med 

hänsyn till trafiken och viltstängsel.   

 

Mot bakgrund till att trafikflödet är relativt lågt, bör det undvikas att skapa barriärer 

genom viltstängsling. Vägsträckan har en relativt god sikt genom ett utökat vägområde 

där träd och buskage är avlägsnade utmed vägbanan. Förebyggande av viltolyckor bör 

ske genom eventuell siktförbättring samt anläggning av variabelt viltvarningssystem, 

dvs. aktiverad viltvarning under de perioder då risk för viltolycka är förhöjd.  
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Åtgärdspaket 8 

Väg E16 Hosjö – Hofors 

 

Figur 11. Åtgärdspaket 8. Kartan visar avsaknad av befintliga planskildheter att kunna nyttjas som 

faunapassager. Mörkgrön mindre fylld cirkel markerar planskildhet baserat på en generell 

bristanalys som funktion av passagebredd.  

 

Vägsträckan har ett befintligt viltstängsel och ett trafikflöde som varierar mellan 4 300 i 

ÅDT (mätår 2015) öster om Hosjö och 5 700 i ÅDT (mätår 2015) närmare Hofors. Det 

innebär en stark barriärpåverkan för viltet och behov för att skapa faunapassager. 

Större sjöar såsom Runn (väster om kartbilden), Lönnvattnen, Ryggen, Edsken och 

otaliga mindre sjöar kanaliserar viltet (figur 11).  

jvg 
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Sträckan motsvarar 27 km, vilket skulle innebära att 5–7 faunapassager bör säkerställas 

om man ska undvika mer än 4–6 km i avstånd mellan faunapassager. Detta föranleder 

att utreda lokalisering och utformning för nyanläggning av faunapassager i plan 

alternativt planskilt. I östra delen av åtgärdspaketet återfinns en förhöjd belastning av 

viltolyckor med älg där vägsträckan saknar befintligt viltstängsel. Detta motiverar att 

förlänga vägsträckan med viltstängsel in mot Hofors efter att aktuell sträcka utretts.  
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Åtgärdspaket 9 

Väg 70 Borlänge – Säter 

Vägsträckan har ett befintligt viltstängsel och ett trafikflöde som varierar mellan 11 000 

i ÅDT (mätår 2018) förbi Romme och 9 200 i ÅDT (mätår 2015) närmare Säter. 

Vägsträckan motsvarar 17 km. Det innebär en stark barriärpåverkan för viltet och 

behov för att skapa faunapassager. Dalälven som sträcker sig parallellt med vägen i 

landskapet kanaliserar viltet och innebär i regel en förtätning av djur. 

 
Figur 12. Åtgärdspaket 9. Kartan visar avgränsning för faunaanpassning för att skapa planskilda 

faunapassager och en förväntad genomsnittlig effekt med hänsyn till älgens hemområdesstorlek. 

Ljusgrön cirkel markerar förväntad effekt av utpekad lämplig faunapassage för stora däggdjur 

såsom älg. Mörkgröna mindre fyllda cirklar markerar planskildheter baserat på en generell 

bristanalys som funktion av passagebredd.  

jvg 
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Vägbro vid Tunaån (100-390-1) håller på att ersättas av en ny vägbro med potential att 

ha lämpliga strandpassager för fauna. Trafikverket avser att riva den gamla vägbron, 

vilket innebär att en fri passage för fauna utmed Tunaån bör kunna säkras. Detta 

föranleder att utreda möjligheter att kunna säkra strandpassager utmed Tunån under 

vägbron utmed väg 70, i syfte att fungera som en faunaport.   

Vägbro över Solvarboravinen vid Solvarbo med konstruktions-id: 20-860-1 innebär en 

landskapsbro med lämplig utformning för att fungera som en faunaport (grönmarkerad 

större cirkel i figur 12).   

Det förekommer ett flertal planskilda passagemöjligheter under väg 70, som bör 

utredas för om anläggning av siktskärmar (s.k. faunaskärmar) ska ske för att dämpa 

störning från fordonstrafik invid och under vägbroar. Det avser vägbroar med följande 

konstruktionsnr: 20-865-1, 20-823-1, 20-732-1, 20-819-1, 20-1303-1, 20-731-1 och 20-

716-1. Av dessa vägbroar är följande mer lämpliga för rådjur och har en mindre 

potential att fungera som passage för större däggdjur såsom älg med hänsyn till 

passagebredd:  20-865-1, 20-823-1, 20-732-1 och 20-819-1.   

Sträckan är inte prioriterad med hänsyn till bristanalys faunapassager eller 

förebyggande av viltolyckor framför andra redovisade åtgärdspaket.    
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Åtgärdspaket 10 

Väg 70 Säter – Hedemora 

Vägsträckan har ett befintligt viltstängsel och ett trafikflöde som motsvarar 7 000 i 

ÅDT. Sträckan motsvarar 11 km. Det innebär en stark barriärpåverkan för viltet och 

behov för att skapa faunapassager.  

 
Figur 13. Åtgärdspaket 10. Kartan visar avgränsning för faunaanpassning för att skapa planskilda 

faunapassager och en förväntad genomsnittlig effekt med hänsyn till älgens hemområdesstorlek. 

Den stora ljusgröna cirkeln markerar förväntad effekt av utpekad lämplig faunapassage för mindre 

däggdjur såsom rådjur samt rovdjur, och med potential för stora däggdjur såsom älg. Mörkgröna 

mindre fyllda cirklar markerar planskildheter baserat på en generell bristanalys som funktion av 

passagebredd. 

jvg 
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Det finns en befintlig planskildhet som bedöms utgöra en lämplig faunaport: Under 

vägbro över enskild väg vid Solbacken 6 km NV Hedemora (20-1257-1) (figur 13). 

Lokaliseringen är lämplig som faunapassage. Däremot är den något trång avseende 

passagehöjd och passagebredd, vilket ger en lägre förväntan att fungera som faunaport 

för större däggdjur såsom älg. Vägbron bör utredas för om anläggning av siktskärmar 

(s.k. faunaskärmar) ska ske för att dämpa störning från fordonstrafik invid och under 

vägbron.  

Likaså bör en mindre vägbro med konstruktionsnr: 20-769-1 utredas för om anläggning 

av siktskärmar (s.k. faunaskärmar) ska genomföras. Dock bedöms passagen vara för 

liten för att fungera som faunaport för större däggdjur såsom älg även efter anläggning 

av siktskärm.  

Sträckan bör utredas för anläggning av 2 planskilda faunapassager.  
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Åtgärdspaket 11 

Väg 50 och bandel 324 Borlänge – Ludvika 

 
Figur 14. Åtgärdspaket 11, norra delen. Kartan visar avgränsning för faunaanpassning för att 

skapa planskilda faunapassager och en förväntad genomsnittlig effekt med hänsyn till älgens 

hemområdesstorlek. De stora ljusgröna cirklarna markerar förväntad effekt av utpekad lämplig 

lokalisering och utformning för att kunna fungera som faunaport för stora däggdjur såsom älg. 

Ljusblå heldragen linje markerar föreslagen sträcka av järnväg för anläggning av viltstängsel. 

Mörkgröna mindre fyllda cirklar markerar planskildheter baserat på en generell bristanalys som 

funktion av passagebredd. Rödmarkerat och tjockare linjeavsnitt av järnvägssträckan markerar en 

förhöjd belastning med påkörningar av älg.  

 

jvg 
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Utreda möjligheter att faunaanpassa befintliga planskildheter. Två planskilda 

faunapassager behöver säkras utmed norra delen av väg 50 och två planskilda 

faunapassager behöver säkras utmed norra delen av bandelen (figur 14). 

 
Figur 15. Åtgärdspaket 11, södra delen. Kartan visar avgränsning för faunaanpassning för att 

skapa planskilda faunapassager och en förväntad genomsnittlig effekt med hänsyn till älgens 

hemområdesstorlek. Den stora ljusgröna cirkeln markerar förväntad effekt av utpekad lämplig 

lokalisering och utformning för att kunna fungera som bred faunapassage ovan järnvägen. 

Passagen är mycket lämplig i lokalisering och utformning även för stora däggdjur såsom älg. 

Ljusblå heldragen linje markerar föreslagen sträcka av järnväg för anläggning av viltstängsel. 

Mörkgröna mindre fyllda cirklar markerar planskildheter baserat på en generell bristanalys som 

funktion av passagebredd.  

 

jvg 
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Utredning bör ske angående möjligheter att faunaanpassa befintliga planskildheter. 

Minst en planskild faunapassage behöver säkras utmed väg 50 söder om vägbro 

(utmed väg 50) över järnväg (bandel 324) N Långsjön (Krischerbo) (20-735-1) (figur 15). 

Trafikverket planerar ett nytt spår förbi Rämshyttetunneln, alternativt en upprustning 

av befintlig tunneldragning. Om ett nytt spår kommer att anläggas förbi 

Rämshyttetunneln bör minst en planskild faunapassage anläggas utmed bandelen 

(figur 15). Vägsträckan har ett befintligt viltstängsel och ett trafikflöde som varierar 

mellan 7 700 i ÅDT (mätår 2015) söder om Borlänge och 4 800 i ÅDT (mätår 2015) förbi 

Gräsberg. Vägsträckan med befintligt viltstängsel mellan Borlänge (i höjd med 

Skräddarbacken) och Gräsberg motsvarar 29 km.  

 

Bandel 324 av järnvägssträckan föreslås kompletteras med viltstängsel som ansluter till 

befintligt viltstängsel i södra Borlänge (i höjd med Backgården) och avslutas i söder i 

höjd med samhället Gräsberg (stängseldragning är markerad i figur 14 och 15). Den 

aktuella järnvägssträckan är 34,7 km lång. Med ett schablonbelopp på 500 

kr/järnvägsmeter innebär viltstängsling en kostnad på 17,4 MSEK. 

Översiktlig analys av befintliga planskildheter utmed väg 50 

Vägbro utmed väg 50 över Norån vid Murbo (20-736-1) utgör lämplig lokalisering och 

har god potential avseende utformning för att kunna fungera som en faunaport, dock 

saknas strandpassager. Fördjupad utvärdering krävs för att säkerställa funktion som 

faunapassage. 

Vägbro utmed väg 50 över järnväg (bandel 324) N Långsjön (Krischerbo) (20-735-1) 

utgör lämplig lokalisering och utformning för att kunna fungera som en faunaport. Om 

aktuell järnvägssträcka kompletteras med viltstängsel kommer djur att kanaliseras till 

passager mellan bropelare och brofästen. Däremot kommer viltstängsel utmed 

järnvägen att förhindra faunapassager diagonalt genom passagen, dvs. djurrörelser i 

nord-sydlig riktning.  

Översiktlig analys av befintliga planskildheter utmed bandel 324 

Vägbro över järnväg vid Essaiegårdarna vägdel 2 (sekt 0/970) (40-735-1) utgör 

potential att fungera som en faunabro utmed befintlig grusväg. Fördjupad utvärdering 

krävs för att säkerställa funktion som faunapassage. 

Järnvägsbro över Selnäsån (km 33+53) (3500-3299-1) utgör lämplig lokalisering och 

utformning för att kunna fungera som en faunaport utmed strandpassager.  

Järnvägsbro över Skräckabäcken (km 43+370) (3500-3301-1) utgör lämplig lokalisering 

men är sannolikt för trång och saknar strandpassager för att fungera effektivt som en 

faunaport för större däggdjur. 

Järnvägsbro över Sångån (km 48+697) (3500-3302-1) utgör lämplig lokalisering och 

utformning även om strandpassager saknas. Passagen bedöms ha god potential att 

fungera som en faunaport. Möjligheter att anlägga strandpassager utmed Sångån bör 

utredas. Fördjupad utvärdering krävs för att säkerställa funktion som faunapassage. 
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Järnvägstunnel vid Rämshyttan (3520-21-1) utgör en över 120 m bred faunapassage 

ovan järnvägen. Passagen är mycket lämplig i lokalisering och utformning. Trafikverket 

planerar nytt spår förbi Rämshyttetunneln alternativt rusta upp befintlig 

tunneldragning. Med hänsyn till barriärpåverkan är det olyckligt om nytt spår anläggs.   

Vägbro utmed väg 644 över järnväg vid Rämshyttans station (20-248-1) har potential 

att kunna fungera som en faunabro. Fördjupad utvärdering krävs för att säkerställa 

funktion som faunapassage. 

Vägbro utmed väg 646 över järnväg N Svarthyttan (20-69-1) har potential att kunna 

fungera som en faunabro. Fördjupad utvärdering krävs för att säkerställa funktion som 

faunapassage. 
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Faktaruta - analyser av utbredningen av viltolyckor  

Klusteranalysen som genomförts kallas HotSpot-analys (Getis-Ord GI; ett 

statistikprogram i ArcGIS), där antalet viltolyckor inom en förväntad utbredning av 

hemområde för aktuell viltart har tillämpats för att vikta varje viltolycka. Med 

hemområde avses det område en viltart förväntas röra sig över på årsbasis. 

Klusteranalysen identifierar områden med högre respektive lägre belastning av 

viltolyckor jämfört med vad som kan förväntas från en slumpmässig fördelning 

baserat på en z-statistik.  

Relativa tätheterna av viltolyckor har uppskattats med tillämpning av 

kernelberäkning (av typen quartic biweight och en pixelstorlek av 25 m i ArcGIS) 

vilken jämnar ut den rumsliga fördelningen av viltolyckor inom en specifik sökradie. 

Avgränsningar vid klusteranalys av viltolyckor baserades på storleken av 

hemområden för aktuell viltart och motsvarade en radie av 2,5 km för älg och 4 km 

för ren.  
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