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Sammanfattning 

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 och ren. Det innebär att ett åtgärdspaket behöver genomföras i sin helhet för 

att nå avsedd effekt avseende förebyggande av trafikolyckor med älg och ren samt för 

att kunna lösa upp barriärpåverkan. De separata åtgärdspaketen kan genomföras 

oberoende av om andra åtgärdspaket inte visar sig vara genomförbara utifrån 

resursbegränsningar.  

Totalt har 13 åtgärdspaket identifierats. Trafikflödet är generellt lågt inom regionen 

och sträckor med trafikflöden som underskrider 1 500 i ÅDT är samhällsekonomiskt 

vanligen inte lönsamt för anläggning av viltstängsel. Ett alternativ innebär viltvarning 

för trafikanter (aktiv eller variabel skyltning) i kombination med siktröjning. Men för att 

säkra faunapassager förutsätts dock i regel att viltstängsling anläggs utmed sträckorna 

för att kunna kanalisera djur till faunapassagerna. Därutöver är viltstängsling av mindre 

trafikerade vägar motiverat med hänsyn till rennäringen. En prioriteringsordning av de 

inbördes åtgärdspaketen redovisas med hänsyn till belastning av trafikolyckor med älg 

och ren samt genomförbarhet och uppskattade kostnader för viltanpassande åtgärder.  

Högsta prioritet för genomförande har: 

• åtgärdspaket (2):  E45 delsträcka Svenstavik – Brunflo,  

• åtgärdspaket (3):  E45 & v87 delsträckor Östersund – Indalsälven, inklusive 

E45/E14 delsträcka Brunflo – Erikslund, 

• åtgärdspaket (8):  E14 delsträcka Ytterån – Järpen & Mittbanan sträckan 

Mörsil-Trångsviken, 

• åtgärdspaket (9):  Väg E14 delsträcka Krokom – Ytterån, 

• åtgärdspaket (9): E14 & Mittbanan delsträcka Pilgrimstad – Brunflo. 

Faunaanpassande åtgärder 

För att förebygga viltolyckor bör vägbanor förses med viltstängsel som förhindrar att 

ren och vilt exponeras för fordonstrafik. Viltstängsel skapar en barriär men innebär 

även möjlighet att kunna kanalisera vilt till faunapassager.  

En svaghet vid viltstängsling är att förebygga att vilt inte kommer innanför uppsatta 

stängsel vid plankorsningar. Det krävs därför utredning för att utpeka vilka anslutande 

vägar som ska förses med färister och eller grindar, alternativt att förlänga stängselslut 

ut på anslutande vägar inför att delsträckor kompletteras med viltstängsling. Därutöver 

tillkommer att utreda förutsättningar för att komplettera viltstängslade sträckor med 

viltuthopp och att dessa med fördel placeras nära svaga punkter såsom innan 

stängselslut, såsom strax innan en lokaliserad faunapassage i plan. Beroende på 

förutsättningar och utformning kan kostnader för viltuthopp variera stort.  I tidigare 

projekt har nämnts summor omkring 100 000 kr. I Trafikverkets schablonkostnader för 

uthopp anges ca 250 000 kr.  
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Generellt konstateras att vägar som saltas utgör problem för rennäringen då renar 

lockas att slicka salt på vägbanan. Nuvarande åtgärder för att förebygga viltolyckor 

inom utredningsområdet består i huvudsak av siktröjning, dvs. avlägsna träd- och 

buskvegetation inom ca 20 m från vägbanan. Åtgärden innebär att trafikanter lättare 

kan upptäcka vilt. Därutöver bidrar siktröjning till att vägbanan exponeras för mer 

solljus vilket resulterar i att vägbanan effektivare värms upp och har mindre 

isbeläggning. Siktröjningen innebär således trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom 

förbättrad väghållning och förenklat underhåll. 

Med en schablonkostnad på 500 kr per vägmeter vid viltstängsling innebär 

sammantaget en kostnad på 192,7 miljoner kr för att viltstängsla samtliga utpekade 

sträckor. Kostnader finns redovisade per åtgärdspaket. Det föreligger inga behov för att 

tillämpa viltstängsel som är specifikt anpassade för vissa djur, såsom faunastängsel 

med hänsyn till vildsvin. Därutöver tillkommer kostnader vid nyanläggning av 

faunapassager. En faunapassage i plan med aktivt viltvarningssystem kan innebära en 

schablonkostnad på ca 2 000 000 kr för anläggning.  

Vid lokal projektering av utvalda sträckor tillkommer att lösa viltstängsling vid 

anslutande större och mindre vägar. Vissa anslutande vägar kan vara aktuellt att stänga 

genom viltstängsling, andra att förlänga stängselslut in på anslutande vägar, alternativt 

att anlägga grind och/eller färist på anslutande vägar.  

Rennäringen 

Infrastruktur som upplevs som barriärer inom rennäringen synliggörs inte 

nödvändigtvis utifrån kartlagda trafikolyckor med ren. Viltanpassande åtgärder 

behöver därför samrådas med berörda samebyar för att undvika konflikter och 

samordna viltanpassande åtgärder med rennäringens behov. De sträckor som nedan 

utpekas söder om Östersund för viltanpassande åtgärder utmed E45 och E14 är inom 

Tåssåsens och Njaarke samebyar. Sydväst inom regionen kommer viltanpassande 

åtgärder utmed väg 84 sträckan Funäsdalen-Hede att beröra Mittådalen, Ruvhten Sijte 

och Handölsdalen samebyar. Mellan Östersund och Strömsund föreslås viltanpassande 

åtgärder utmed E45 inom Jovnevaerie, Raedtievaerie och Jijnjevaerie samebyar. Mellan 

Östersund och Ånn (väster om Åre) berörs även Kall och norra delen av Handölsdalens 

samebyar.  

Inför projektering behöver samråd genomföras med berörd sameby för att kunna 

eftersträva lokala anpassningar. 

En dokumentation finns 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.  
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Bakgrund 

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. 

Delsträckor av vägarna E45, E14, väg 84 och viss anslutande infrastruktur samt etapper 

av Mittbanan har identifierats med hänsyn till belastning av trafikolyckor med ren och 

älg. Utpekande av delsträckorna för viltanpassande åtgärder för att förebygga 

trafikolyckor med älg och ren och samtidigt säkra faunapassager på sträckorna är 

genomfört efter samråd inom Trafikverket mellan drift och underhåll samt planering. 

Därutöver har utpekande av sträckor baserats efter analys av de högsta belastningarna, 

sk. hotspots, av trafikolyckor med älg och ren inom Trafikverket region Mitt.  

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, lägre 

trafikflöden samt färre barriärer i angränsande landskap innebär tillfällen då ett längre 

avstånd mellan faunapassager kan tillåtas utan att äventyra en barriärupplösning. 

Målsättningen är att redovisade åtgärdspaket för viltanpassande åtgärder utmed de 

utpekade delsträckorna ska fungera som beställningsunderlag för kommande 

planskeden. Åtgärdspaketen är avgränsade med hänsyn till att kunna förebygga 

trafikolyckor med älg och ren och att samtidigt kunna lösa barriärpåverkan för samma 

sträcka.  

Syftet är att kunna förebygga trafikolyckor med älg och ren utmed de sträckor som har 

högst belastning av trafikolyckor med älg och ren och att samtidigt säkra faunapassager 

utmed samma sträckor. Att förebygga viltolyckor innebär trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder medan barriärupplösning från trafik och viltstängsel genom faunapassager 

vanligen innebär riktade miljöåtgärder med hänsyn till bl.a. ett rikt växt- och djurliv 

samt för att gynna en biologisk mångfald. Om viltstängsling sker utan att säkra 

faunapassager finns dock risker att mängden viltolyckor inte minskar i landskapet utan 

endast omfördelas till exempelvis angränsande vägnät eller stängselslut. Det innebär 

att faunapassager även kan betraktas som trafiksäkerhetshöjande åtgärder.   

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.  
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Översikt 

 

Översikt av åtgärdspaket. Belastning av olyckor med älg och ren på väg och älgolyckor på 

järnväg i inlandet av region Mitt. Större leder inom området som nyttjas inom rennäringen är 

även markerade. 
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I tabellen summeras utvalda sträckor, sk. åtgärdspaket, av väg och järnväg att viltstängsla samt 

antal befintliga planskilda passager att faunaanpassa och nya faunapassager i plan att anlägga. 

 
 

 

  

Sträcka Viltstängsling 
(km spår alt. 

väg) 

Kostnad 
viltstängsling 

(SEK) 

Bef. 
Passager 

planskilda 

Nya fauna-
passager i 

plan 

Prioritering 
(1-2) 

 

1. E45 delsträcka 
Rätansby – Åsarna, 
ÅDT: 1 500 

23,5 11 750 000 2 1 1 

2. E45 delsträcka 
Svenstavik – Brunflo, 
ÅDT: 4 200 

43,8 21 900 000 3 4 1 

3. E45 & v87 delsträcka 
Östersund - Indalsälven 

41,9 20 950 000 0 4  

E45/E14 delsträcka 
Brunflo – Erikslund 
(förbi Östersund) 
ÅDT: 7 500 – 12 000 

18,1 9 050 000 2 0 1 

4. E45 delsträcka Lit – 
Hammerdal, ÅDT: 
1 900 

43,7 21 850 000 1 2 2 

5. E45 delsträcka 
Hammerdal – 
Strömsund, ÅDT: 1 900 

25,7 12 850 000 1 1 2 

6. Mittbanan, bandel 
221, delsträckan Duved 
-Ånn 

22,5 11 250 000 3 1 2 

7. E14 & Mittbana 
Tossö-Staa 

39,8 19 900 000 4 2 2 

8. E14 delsträcka 
Ytterån – Järpen, ÅDT: 
3 500 – 4 000, & 
Mittbana Mörsil-
Trångsviken 

56,1 28 050 000 1 4 1 

9. Väg E14 delsträcka 
Krokom – Ytterån, ÅDT: 
4 900 

6,5 3 250 000 0 1 1 

10. E14 & Mittbanan 
delsträcka Pilgrimstad 
– Brunflo, ÅDT: 2 800 

32,4 16 200 000 2 4 1 

11. Väg 84 delsträcka 
Funäsdalen - Tännäs, 
ÅDT: 980 

12,9 6 450 000 1 
0, dock 1 

ersättning 
av vägbro 

2 

12. Väg 84 delsträcka 
Medskogsbygget – 
nordväst om Långå, 
ÅDT: 790 

11,4 5 700 000 1 0 2 

13. Väg 84 delsträcka 
Norr-Hede – 
Hedeviken,  
ÅDT: 1 580 

7 3 500 000 1 0 2 

Totalt 385 192 650 000 22 24  
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Åtgärdspaket 1 

E45 delsträcka Rätansby – Åsarna, ÅDT: 1 500 (år 2014), 24 km  

Sträckan har en hög belastning av viltolyckor med ren och utgör en hotspot, vilket 

innebär behov av att anlägga viltstängsel utmed sträckan. Viltstängsling skapar en 

totalbarriär men innebär även möjlighet att kunna kanalisera vilt till faunapassager. I 

söder föreslås brytpunkt för viltstängsel lokaliseras till strax söder om Rätansby i höjd 

med vägbro över GC-väg (med konstruktions-id: 23-1153-1).  I norr föreslås brytpunkt 

för viltstängsel lokaliseras till södra brofästet för vägbro över Ljungan 1 km söder om 

Åsarna station (med konstruktions-id: 23-713-1). Vägmeter att viltstängsla (båda sidor): 

23 500 m.  

Faunapassager 

Sträckans längd innebär att 6 faunapassager bör finnas med hänsyn till Trafikverkets 

styrningsdokument ”Riktlinje Landskap”, men hänsyn till lokala förutsättningar såsom 

större hemområden hos vilt generellt i norra Sverige samt färre barriärer i angränsande 

landskap, innebär att totalt 3 faunapassager bedöms vara tillräckliga för att minska 

barriärpåverkan.  

Bro över gc-väg vid skolan i Rätan med konstruktions-id: 23-1153-1 utgör en port med 

potential att nyttjas av rådjur. Lokaliseringen innebär skogsmark och våtmarker på 

västra sidan om E45 men villaområde på östsidan vilket är olämpligt för älg och ren 

som viltstråk. Utformningen av porten är dessutom för trång för att vara lämplig för 

större klövvilt såsom älg, ren och kronhjort.  

Bro över Röjans norra gren sydost om Balåsen med konstruktions-id: 23-102-1 utgör en 

lämplig lokalisering av en faunapassage med hänsyn till att kunna upplösa 

barriärpåverkan från vägen mellan Rätansjön i syd och Nästelsjön i norr. Vägbron 

föreslås kompletteras med bullerskärmar. Det finns en smal strandpassage vid sidan 

om vattendraget som behöver utredas om den kan breddas utmed norra och sydliga 

brofästen. Porten finns grönmarkerad i kartan som lämplig befintlig planskild 

faunapassage. Om vidare utredning gör gällande att faunaanpassning inte är möjlig, så 

utgör en vägbro (konstruktions-id: 23-104-1) över Kvarnsjöns utlopp (Kvarnån) 1,2 km 

norrut en alternativ port att faunaanpassa med faunaskärmar och anläggning av 

strandpassager.  

Bro över Äldån vid Äldkrogen med konstruktions-id: 23-103-1 består av två rörbroar 

som är byggda år 1961. Vid ersättning av ny vägbro föreslås anläggning av 

strandpassager och att en fri markhöjd på åtminstone 4 m eftersträvas för att anpassa 

porten som faunapassage för större klövvilt såsom älg. Porten finns markerad i kartan 

som lämplig planskild faunapassage för större klövvilt efter viltanpassning i samband 

med ersättning av vägbro. Alternativt bör faunapassage i plan anläggas utmed 

sträckan, utrustat med aktivt viltvarningssystem för förekommande vilt åt trafikanter.  
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Kartläggning åtgärdspaket 1. Kartan visar viltstängsling och utpekande samt anläggning av 

faunapassager och en förväntad genomsnittlig effekt av passager med hänsyn till älgens 

hemområdesstorlek. 
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Åtgärdspaket 2 

E45 delsträcka Svenstavik – Brunflo, ÅDT: 4 200 (år 2014), 46 km 

Sträckan har en hög belastning av viltolyckor med älg och utgör en hotspot, vilket 

innebär behov av att anlägga viltstängsel utmed sträckan. Viltstängsling skapar en 

totalbarriär men innebär även möjlighet att kunna kanalisera vilt till faunapassager. 

Större sjöar såsom delar av Storsjön kanaliserar vilt på västra sidan av E45 och 

motsvarande kanalisering sker pga. sjön Näkten öster om E45. Det innebär en 

förtätning av vilt som till viss del kan förklara en hög belastning av viltolyckor.  

Sträckan hyser flertalet portar som bedöms vara lämpliga faunapassager. 

Komplettering med bullerskärmar kan öka betydelsen som faunapassage. I söder 

föreslås brytpunkt för viltstängsel lokaliseras till tätorten Svenstavik, i höjd med 

plankorsning med väg 543/centrumvägen. I norr föreslås brytpunkt för viltstängsel 

lokaliseras i Brunflo till västra brofästet på vägbro över Mittbanan med konstruktions-

id: 23-879-1. Det motsvarar ca 43 800 vägmeter med viltstängsel. 

Notera att viltanpassning av E45 i höjd med Brunflo förutsätter även viltstängsling av 

anslutande sträckor av E14. Därtill motiverar en högre belastning av viltolyckor med älg 

på Mittbanan att sträckan Pilgrimstad-Brunflo kompletteras med viltstängsel.  

Faunapassager 

Sträckans längd innebär att 11 faunapassager bör finnas för att kunna minska 

barriärpåverkan. Totalt 8 faunapassager bedöms vara tillräckliga för att minska 

barriärpåverkan utmed E45 samt en faunapassage på anslutande E14.  

Norr om Östberg och innan plankorsningen i höjd med Skanderåsen föreslås en 

faunapassage i plan, med aktivt viltvarningssystem för trafikanter när vilt förekommer 

invid passagen. Faunapassage i plan finns blåmarkerad i kartan som lämpligt 

lokaliseringsområde. Bedömd investeringskostnad är osäker men uppskattas till ca 

2 000 000 SEK. Därtill tillkommer möjligen kostnader för miljöuppföljning då denna 

passagetyp behöver utvärderas. Denna kostnad uppskattas till ca 300 000 SEK.    

En mindre rörbro från 1972 över enskild väg 2 km nordost om Skanderåsen med 

konstruktions-id: 23-698-1 har en lämplig lokalisering men den är dock för trång för att 

kunna fungera som faunaport för större klövvilt. Mot denna bakgrund föreslås inga 

viltanpassande åtgärder i nuläget. Då rörbron ska ersättas med hänsyn till teknisk 

livslängd bör den dock utformas med hänsyn till att fungera som faunaport.   

En nyanläggning av faunapassage i plan med aktivt viltvarningssystem för trafikanter 

när vilt förekommer invid passagen föreslås i höjd med kraftledning som korsar E45, 

belägen vid södra kanten av Sönner-korsmyren och innebär 3,8 km norr om rörbron 

med konstruktions-id: 23-698-1. 

En relativt stor rörbro över enskild väg 1,5 km norr om Vikbäckens hållplats med 

konstruktions-id: 23-678-1, finns lokaliserad 1,3 km norr om en mindre rörbro (med 

konstruktionsid: 23-677-1 och med lägre potential som faunaport för större klövvilt). 
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Rörbron har en lämplig lokalisering och utformning för att fungera som lämplig 

faunaport för större klövvilt såsom älg. Porten finns grönmarkerad i kartan som lämplig 

befintlig planskild faunapassage.  

En vägbro över Näktens utlopp (Billstaån) vid Hackås med konstruktions-id: 23-106-1 

erbjuder en lämplig lokalisering som en faunaport med hänsyn till att korsande 

vattendrag fungerar som ledlinjer för vilt. Utredning av strandpassager utmed 

vattendraget under vägbro behöver genomföras.  

I höjd med Stor-Älgsjön, ca 1 km norr om Näcksta, föreslås en nyanläggning av 

faunapassage i plan med aktivt viltvarningssystem för trafikanter när vilt förekommer 

invid passagen. Faunapassage i plan finns blåmarkerad i kartan som lämpligt 

lokaliseringsområde.   

Mellan Fåker och Tandsbyn kan barriärpåverkan lösas upp genom att kanalisera vilt att 

korsa under E45 utmed befintligt järnvägsspår, dvs. under vägbro sydost om Stengärde 

med konstruktions-id: 23-636-1. Bron över järnväg finns lokaliserad 2 km nordost om 

en mindre rörbro (med konstruktionsid: 23-722-1 och med bedömd lägre potential som 

faunaport för större klövvilt men som bör utredas för anläggning av faunaskärmar). 

På E45, strax norr om Locknesjön och byn Haxäng, föreslås en lokaliseringsutredning 

för en nyanläggning av faunapassage i plan med aktivt viltvarningssystem för 

trafikanter när vilt förekommer invid passagen. Väg E45 ansluter i nordost med E14 och 

där även järnvägen Mittbanan sträcker sig genom landskapet. Väg E14 har en ÅDT på 

2 800 (år 2014) och har en hög belastning av viltolyckor med älg och utgör en hotspot, 

vilket innebär behov av att anlägga viltstängsel utmed E14 delsträckan Pilgrimstad-

Brunflo. Viltstängsling skapar en totalbarriär men innebär även möjlighet att kunna 

kanalisera vilt till faunapassager. Strax norr om Locknesjön och byn Haxäng, föreslås en 

lokaliseringsutredning för en nyanläggning av faunapassage i plan på E14 med aktivt 

viltvarningssystem för trafikanter när vilt förekommer invid passagen. Det innebär två 

faunapassager i plan med aktivt viltvarningssystem inom ett avstånd av ca 1 km på 

vägarna E45 respektive E14. För att faunapassager som korsar E45 och E14 ska kunna 

fylla sin funktion är det nödvändigt att Mittbanan inte har något skyddsstängsel, 

alternativt att skyddsstängsel anpassas som viltstängsel som möjliggör faunapassager 

på sträckan mellan Brunfloviken och Locknesjön. Belastningen av viltolyckor på 

Mittbanan är relativt hög på aktuell sträcka, vilket motiverar att viltstängsling sker 

utmed Mittbanan. Faunapassager i plan på E45 och anslutande sträcka av E14 finns 

blåmarkerade i kartan som lämpliga lokaliseringsområden.   
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Kartläggning åtgärdspaket 2. Kartan visar viltstängsling och utpekande samt anläggning av 

faunapassager och en förväntad genomsnittlig effekt av passager med hänsyn till älgens 

hemområdesstorlek. 
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Åtgärdspaket 3 

E45 delsträcka Östersund - Indalsälven 

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

anlägga viltstängsel utmed sträckan. Det förekommer även viltolyckor med ren, dock 

relativt få jämfört med övriga vägnätet i region Mitt. Viltstängsling skapar en barriär 

men innebär även möjlighet att kunna kanalisera vilt till faunapassager. Större 

sjösystem såsom Indalsälven kanaliserar viltet i landskapet som omger väg E45. 

Brytpunkt för viltstängsling i sydväst innebär trafikplats Rannåsen. I norr utgör södra 

brofästet vid bron över Indalsälven brytpunkt för viltsängsel. Det motsvarar ca 16 500 

vägmeter med viltstängsel.  

Faunapassager 

Mellan trafikplats Rannåsen och Indalsälven behövs en faunapassage för att säkra 

västostliga viltstråk. Vägsträckan på 19 km bör ha 4 faunapassager för att till fullo 

förväntas minska barriärpåverkan för vilt. Med hänsyn till lokala förutsättningar såsom 

Mosjöns kanalisering av vilt, föreslås en faunapassage norr om sjön och en 

faunapassage söder om sjön. Trafikflödet på aktuell sträcka motsvara 4 300 ÅDT (år 

2014). En närmare lokaliseringsutredning krävs för faunapassagerna. Men mellan 

Mosjön och Hökbäck föreslås en faunapassage i plan med aktivt viltvarningssystem.  

Mellan byarna Kläppa och Nybo, dvs. söder om Mosjön, föreslås en 

lokaliseringsutredning för anläggning av en faunapassage i plan med aktivt 

viltvarningssystem.  

De två utpekade områdena för faunapassager i plan är blåmarkerade i kartan.  

Väg 87 delsträcka Odenskog – Lillsjöhögen, ÅDT: 1 800 (år 2014), 27 km 

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

anlägga viltstängsel utmed sträckan. Det förekommer även viltolyckor med ren, dock 

relativt få jämfört med övriga vägnätet i region Mitt. Trafikflödet är relativt lågt och 

sträckor med trafikflöden som underskrider 1 500 i ÅDT är samhällsekonomiskt 

vanligen inte lönsamt för anläggning av viltstängsel. Ett alternativ innebär viltvarning 

för trafikanter (aktiv eller variabel skyltning) i kombination med siktröjning. Men för att 

säkra faunapassager förutsätts dock att viltstängsling utmed sträckorna anläggs för att 

kunna kanalisera djur till faunapassagerna. Viltstängsling med brytpunkt i väster vid 

trafikplats Odenskog och brytpunkt österut vid Lillsjöhögen, invid Svartåns västra 

brofäste (med konstruktions-id: 23-290-1).  Det motsvarar 25 400 vägmeter med 

viltstängsel.  

Faunapassager 

En lokaliseringsutredning av en faunapassage i plan med aktivt viltvarningssystem 

föreslås strax väster om Bringåsen, i höjd med Gälleråns passerande under väg 87 (med 

konstruktions-id: 23-393-1). Området är blåmarkerat på kartan. 
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En lokaliseringsutredning av en faunapassage i plan med aktivt viltvarningssystem 

föreslås inom 0,5–4 km väster om Ösjön, vilket innebär ca 3 km väster om Lillsjöhögen. 

Området är blåmarkerat på kartan. 

 

Överlappande inkommen synpunkt från sameby 

Raedtievaerie sameby, vilken överlappar med Jovnevaerie sameby förbi Östersund, 

utgör två samrådskontakter att inkludera vid planskede/projektering. 

Raedtievaerie sameby önskar att väg 87 kompletteras med viltstängsel mellan 

Lillsjöhögen och Sundet, dvs. en förlängning österut av åtgärdspaket 3. Samebyn 

vittnar om problem med renpåkörningar utmed väg 87 då renarna ansamlas på 

vägbanan för att slicka salt. Samebyn upplever stora problem med att hålla renar från 

väg på grund av vägsaltning. 

 

 

E45/E14 delsträcka Brunflo – Erikslund (förbi Östersund), ÅDT: 7 500 – 12 000 (år 

2014), 20 km 

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

anlägga viltstängsel utmed sträckan. Trafikflödet utmed sträckan innebär en stark 

barriärpåverkan och som gör det olämpligt att skapa faunapassager i plan. 

Viltstängsling skapar därtill en ökad barriär men behov av upplösning av barriärer för 

vilt bedöms vara lågt med hänsyn till att bebyggelse utmed Storsjön väster om vägen 

förväntas utgöra hinder för rennäring samt årstidsvandrande älg. Viltstängsel föreslås 

fortsätta genom hela delsträckan, från brytpunkt i Brunflo söderut, och avslutas i norr 

vid trafikplats Rannåsen. Det motsvarar 18 100 vägmeter med viltstängsel. 

 

Faunapassager 

Det finns två befintliga vägbroar som med komplettering med faunaskärmar bedöms 

stärka sin potential att kunna fungera som faunaport för i första hand älg men även 

tätortsnära rådjur. Vägbro över ägoväg 0,3 km syd om Optands flygplats med 

konstruktions-id: 23-848-1 samt vägbro över gångväg 0,9 km sydsydost om 

Främmerbodarna flygplats med konstruktions-id: 23-847-1 bör kompletteras med 

faunaskärmar och om möjligt grön struktur som buskage invid portöppningar.  
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Kartläggning åtgärdspaket 3. Kartan visar viltstängsling och utpekande samt anläggning av 

faunapassager och en förväntad genomsnittlig effekt av passager med hänsyn till älgens 

hemområdesstorlek.  
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Åtgärdspaket 4 

E45 delsträcka Lit – Hammerdal, ÅDT: 1 900 (år 2015), 44 km 

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

anlägga viltstängsel utmed sträckan. Det förekommer även viltolyckor med ren, dock 

relativt få jämfört med övriga vägnätet i region Mitt. Viltstängsling skapar en 

totalbarriär men innebär även möjlighet att kunna kanalisera vilt till faunapassager. 

Större sjösystem såsom Hammerdalssjön och Indalsälven kanaliserar viltet i landskapet 

som omger väg E45. Brytpunkt för viltstängsling i sydväst innebär norra brofästet vid 

vägbro över s.j. vid Lits station med konstruktions-id: 23-735-1. I norr utgör 

hastighetssänkningen till 50 km/h i höjd med Hammerdal-Åsens busshållplats i södra 

delen av Hammerdal brytpunkt för viltstängsel. Det motsvarar 43 700 vägmeter med 

viltstängsel. 

Faunapassager 

Mellan Lit och Häggenäs kan barriärpåverkan lösas upp genom att kanalisera vilt att 

nyttja befintlig vägbro över järnväg vid Häggenäs med konstruktions-id: 23-1206-1. 

Vägbron bör utredas för komplettering med faunaskärmar. Platsen är grönmarkerad i 

kartan.  

Cirka 8 km nordost om Häggenäs föreslås en lokaliseringsutredning för en 

faunapassage i plan med viltvarningssystem, i höjd med Öråbodarna. Området är 

blåmarkerat på kartan.  

Mellan Lorås och Böle, dvs. väster om sjön Fyrsjön som kanaliserar vilt i landskapet, 

föreslås för en lokaliseringsutredning av en faunapassage i plan med aktivt 

viltvarningssystem. Området är blåmarkerat på kartan. 

 

Överlappande inkommen synpunkt från sameby 

Jijnjevaerie sameby, vilken överlappar med Jovnevaerie sameby förbi Östersund, utgör 

två samrådskontakter att inkludera vid planskede/projektering. Samebyn Jijnjevaerie 

pekar ut motsvarande sträcka som föreslagits vid lokaliseringsutredning för 

faunapassage i plan som en viktig led vid samordnad renflytt. Jijnjevaerie sameby är 

osäker på om de utpekade faunapassagerna i plan mellan Fyrås och Lorås är placerade 

där renarna vandrar under våren.  
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Kartläggning åtgärdspaket 4. Kartan visar viltstängsling och utpekande samt anläggning av 

faunapassager och en förväntad genomsnittlig effekt av passager med hänsyn till älgens 

hemområdesstorlek. 

 

  



19 
 

Åtgärdspaket 5 

E45 delsträcka Hammerdal – Strömsund, ÅDT: 1 900 (år 2015), 25 km 

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

anlägga viltstängsel utmed sträckan. Det förekommer även viltolyckor med ren, dock 

relativt få jämfört med övriga vägnätet i region Mitt. Viltstängsling skapar en 

totalbarriär men innebär även möjlighet att kunna kanalisera vilt till faunapassager. 

Större sjösystem såsom Ströms Vattudal och Hammerdalssjön kanaliserar viltet i 

landskapet som omger väg E45. Viltstängsel fortsätter genom Bye, med brytpunkt norr 

om plankorsning mellan E45 och väg 790. Detta viltstängsel bör fortsätta till söder om 

Strömsund, med brytpunkt vid södra brofästet vid vägbro över Djupån vid södra 

Tullingsås med konstruktions-id: 23-319-1. Det motsvarar 25 700 vägmeter med 

viltstängsel.  

 

Faunapassager 

Mellan Hammerdal och Fagerdal föreslås att befintlig vägbro över Öjan vid Arås med 

konstruktions-id: 23-340-1 kompletteras med faunaskärmar och att befintliga 

strandpassager under vägbron utreds för att om möjligt breddas. Passagen är 

markerad med grön färg i kartan. 

Strax norr om Hallviken, i höjd med Hoståns passerande under E45 (med konstruktions-

id: 23-311-1) och där vattendrag och större sjöar såsom Russfjärden kanaliserar vilt i 

landskapet, föreslås för en lokaliseringsutredning av en faunapassage i plan med aktivt 

viltvarningssystem. Området är blåmarkerat på kartan. 

 

 

Överlappande inkommen synpunkt från sameby 

Raedtievaerie sameby flyttar idag renarna med lastbil, men de har en utpekad flyttled 

över E45 mellan Hallviken och Tullingsås, placerad ca 4 km norr om utpekad sträcka för 

lokaliseringsutredning för anläggning av faunapassage, enligt Åtgärdspaket 5. En 

faunapassage med aktiv viltvarning och som har en passagebredd på 50 m skulle kunna 

fungera vid samlad flytt av renhjordar enligt Raedtievaerie sameby.  
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Kartläggning åtgärdspaket 5. Kartan visar viltstängsling och utpekande samt anläggning av 

faunapassager och en förväntad genomsnittlig effekt av passager med hänsyn till älgens 

hemområdesstorlek. 

 

  



21 
 

Åtgärdspaket 6 

Mittbanan, bandel 221, delsträckan Duved -Ånn (väster om Tångböle älv) 

Mittbana har på sträckan Duved-Ånn en högre belastning av viltolyckor med älg, vilket 

innebär behov av att anlägga viltstängsel utmed delsträckan. Sträckan skär av djurens 

möjligheter att passera mellan Indalsälven och Gevsjön, inklusive Tånnböle älv, vilket 

motiverar att faunapassager måste säkras. Viltstängsling kommer att möjliggöra att 

kanalisera vilt till faunapassager. Den parallella sträckan av E14 föreslås förbli utan 

viltstängsel, med hänsyn till att siktförbättrande arbete pågår utmed vägsträckan.   

Viltstängsling utmed delsträckan Duved-Ånn har följande brytpunkter utmed 

Mittbanan. Brytpunkt i öster för viltstängsling utgör vid Duved det södra brofästet över 

Forssaforsen, dvs. järnvägsbro (km 700+612) med konstruktions-id: 3500-1640-1. 

Brytpunkt i väster för viltstängsling utgörs av plankorsning där Ånn Vallanvägen 

passerar över järnvägen i samhället Ånn. Det motsvarar en spårlängd av 22 450 m av 

järnvägen att viltstängsla (på båda sidor). 

 

Faunapassager 

Järnvägsbro över Kvarnån (km 702+196) med konstruktions-id: 3500-1642-1 har en viss 

potential att kunna fungera som faunaport. Inga viltanpassande åtgärder föreslås.  

En stängselöppning utmed järnvägen och som eventuellt i framtiden kan kompletteras 

med ett viltvarningssystem för vilt när tåg ankommer finns utpekad 1,5 km öster om 

järnvägsbro vid Rullån (konstruktions-id: 3500-4776-1) för en lokaliseringsutredning.   

Järnvägsbro över Tångböle älv (km 716+400) med konstruktions-id: 3500-1645-1 har en 

god potential att kunna fungera som faunaport utmed strandpassager. Inga 

viltanpassande åtgärder föreslås.  
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Kartläggning åtgärdspaket 6. Kartan visar viltstängsling och utpekande samt anläggning av 

faunapassager och en förväntad genomsnittlig effekt av passager med hänsyn till älgens 

hemområdesstorlek 
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Åtgärdspaket 7 

Väg E14 delsträcka Tossön (Järpen) –Så (Åre), ÅDT: 3 800 (år 2017), 18 km 

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

anlägga viltstängsel utmed sträckan. På sträckan Järpen-Undersåker är dessutom 

belastningen av viltolyckor på den parallella järnvägen Mittbanan förhöjd, vilket 

motiverar viltstängsling utmed järnvägen. Indalsälven och topografin kanaliserar viltet i 

landskapet. Brytpunkt för viltstängsel österut i Tossön utgörs av plankorsning mellan 

E14 och gatuväg Brovägen. Västra delen av sträckan har brytpunkt i samhället Så i höjd 

med hotellet Åre Continental Inn. Det motsvarar 17 500 vägmeter med viltstängsel. 

Faunapassager 

En befintlig rörbrå från 1962 över Slagsån vid västsydväster om Undersåkers kyrka, 

med konstruktions-id: 23-701-1, föreslås ersättas med en bredare vägbro som innebär 

högre fri markhöjd och strandpassager på ömse sidor av ån under E14. På Mittbanan 

föreslås en stängselöppning som eventuellt kan kompletteras med aktivt 

viltvarningssystem för vilt när tåg nalkas strax väster om Slagsån. Befintlig rörbro att 

ersätta på E14 samt stängselöppning utmed Mittbanan finns blåmarkerade i kartan. 

Vägbro över körväg ost om Hålland i Undersåker med konstruktions-id: 23-867-1 utgör 

en lämplig faunaport och är tillika lokaliserad i höjd, dvs. strax norr om, en befintlig 

potentiell faunaport utmed Mittbanans parallella sträckning.  

I höjd med Brattland söder om Såböle, föreslås en lokaliseringsutredning för anläggning 

av en faunapassage i plan med viltvarningssystem i höjd med övergång av kraftledning. 

Platsen är blåmarkerad i kartan. 

 

Väg E14 delsträcka Ullån (Åre) –Staa (väster om Duvedsbyn), ÅDT: 2 100 (år 2014), 11 

km 

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

anlägga viltstängsel utmed sträckan. Brytpunkt för viltstängsling i östra delen av 

sträckan innebär plankorsningen med avtagsväg mot Bustamon och Ullådalen inom 

västra Åre. I västra delen av sträckan utgör norra brofästet av vägbro (med 

konstruktions-id: 23-217-1) över Inlandsälven vid Staa brytpunkt för viltstängsel. Det 

motsvarar 10 500 vägmeter med viltstängsel. 

Faunapassager 

Bro över Ullån väster om Berge med konstruktions-id: 23-669-1 utgör en lämplig 

faunaport under E14. 

Bro över enskild väg norr om Sundet med konstruktions-id: 23-692-1 och som är byggd 

1964 skulle vid ersättning med ny vägbro kunna breddas och även skapa än högre fri 

markhöjd för att optimera dess funktion som en faunaport.  Alternativt är sträckan 

väster därom, dvs. väster om plankorsning med väg 661, utpekad för en 
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lokaliseringsutredning av en faunapassage i plan med aktivt viltvarningssystem för 

trafikanter. Rörbro att ersätta med faunaport alternativt anläggning av faunapassage i 

plan är båda blåmarkerade i kartan. 

Bro över liftspår i Duved med konstruktions-id: 23-1200-1 utgör lämplig utformning 

som faunaport, men lokaliseringen är inte optimal med hänsyn till bebyggelse.  

 

Mittbanan, bandel 221, delsträckan Tossön - Undersåker 

Mittbana har på sträckan Tossön-Undersåker en högre belastning av viltolyckor med 

älg, vilket innebär behov av att anlägga viltstängsel utmed sträckan. Viltstängsling 

kommer att möjliggöra att kanalisera vilt till faunapassager.  

Viltstängsling utmed delsträckan Tossön-Undersåker har följande brytpunkter utmed 

Mittbanan. Brytpunkt för viltstängsel österut i Tossön utgörs i höjd med föreslaget 

stängselslut utmed E14 i plankorsning mellan E14 och gatuväg Brovägen. Västerut 

utgörs brytpunkt för viltstängsel i höjd med plankorsning med väg 644 över järnvägen 

vid Undersåkers station. Det motsvarar en spårlängd av 11 750 m av järnvägen att 

viltstängsla (på båda sidor). 

 

Faunapassager 

Järnvägsbro vid Eggen, vägport (km 673+355) med konstruktions-id: 3500-1633-1 utgör 

en lämplig faunaport som kan fungera om järnvägssträckan kompletteras med 

viltstängsel. 
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Kartläggning åtgärdspaket 7. Kartan visar viltstängsling och utpekande samt anläggning av 

faunapassager och en förväntad genomsnittlig effekt av passager med hänsyn till älgens 

hemområdesstorlek 
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Åtgärdspaket 8 

Väg E14 delsträcka Ytterån – Järpen, ÅDT: 3 500 – 4 000 (år 2014), 38 km 

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

anlägga viltstängsel utmed sträckan. På sträckan Mörsil-Trångsviken är belastningen av 

viltolyckor på den parallella järnvägen Mittbanan förhöjd. Större sjöar såsom Ockesjön, 

Alsensjön och Storsjön kanaliserar och förtätar viltets rörelser i landskapet. Viltstängsel 

kan kanalisera viltet till faunapassager med hänsyn till landskapets topografi, 

skogsmark och öppet vatten. Viltstängsling österut på delsträckan bör ha brytpunkt i 

höjd med skyltad övergång mellan högsta tillåten hastighet mellan 80 och 60 km/h i 

västra delen av Ytterån tätort. Vid Järpen utgör plankorsning mellan E14 och gatuväg 

Husnäsvägen brytpunkt för viltstängsel. Det motsvarar 37 600 vägmeter med 

viltstängsel. 

 

Faunapassager 

En lokaliseringsutredning av en faunapassage i plan med aktivt viltvarningssystem är 

utpekad 1,2 km öster om byn Åse och där sammanhängande skogsmarker och 

våtmarker omgärdar vägsträckan på ömse sidor. Området är blåmarkerat på kartan. 

En lokaliseringsutredning av en faunapassage i plan med aktivt viltvarningssystem är 

utpekad 0,2-1,8 km öster om plankorsning mellan E14 och väg 321 där 

sammanhängande skogsmarker och våtmarker omgärdar vägsträckan på ömse sidor 

öster om Mjällby. Området är blåmarkerat på kartan. 

En lokaliseringsutredning av en faunapassage i plan med aktivt viltvarningssystem är 

utpekad förbi vägbron (konstruktions-id: 23-652-1) över Semmelån och övergång av 

kraftledning där sammanhängande skogsmarker och våtmarker omgärdar vägsträckan 

på ömse sidor öster om Mjällby. Området är blåmarkerat på kartan. 

Mittbanan, bandel 221, delsträckan Mörsil-Trångsviken 

Mittbana har på aktuell delsträcka en högre belastning av viltolyckor med älg, vilket 

innebär behov av att anlägga viltstängsel utmed sträckan. Brytpunkt för viltstängsling i 

östra delen utgörs av strax nordväst innan E14 korsar över Mittbana vid vägbro 2 km 

väster om Trångsvikens station med konstruktions-id: 23-252-1. Brytpunkt för 

viltstängsling i västra delen utgörs av plankorsning med Äggforsvägen i östra delen av 

Mörsil. 

Det motsvarar en spårlängd av 18 500 m av järnvägen att viltstängsla (på båda sidor). 

Faunapassager 

En lokaliseringsutredning för en stängselöppning utmed järnvägen och som eventuellt i 

framtiden kan kompletteras med ett viltvarningssystem för vilt när tåg ankommer finns 

utpekad 0,2-1,8 km öster om plankorsning mellan E14 och väg 321 där 
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sammanhängande skogsmarker och våtmarker omgärdar vägsträckan på ömse sidor 

öster om Mjällby. Området är blåmarkerat på kartan. 

Utred breddning av strandpassager utmed Semlaån under järnvägsbro (km 646+710) 

med konstruktions-id: 3500-1626-1. Passagen har god potential som faunaport. 

Området är grönmarkerat på kartan. 
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Kartläggning åtgärdspaket 8. Kartan visar viltstängsling och utpekande samt anläggning av 

faunapassager och en förväntad genomsnittlig effekt av passager med hänsyn till älgens 

hemområdesstorlek. 
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Åtgärdspaket 9 

Väg E14 delsträcka Krokom – Ytterån, ÅDT: 4 900 (år 2014), 15 km 

Hög belastning av viltolyckor med älg och utgör en hotspot. Sträckan Krokom-Näskott 

har viltstängsel med oklar status avseende brister. Befintligt viltstängsel bör förlängas 

fram till skyltad övergång mellan högsta tillåten hastighet mellan 80 och 60 km/h i 

östra delen av Ytterån tätort. Det motsvarar 6 500 vägmeter med viltstängsel. 

Faunapassager 

En lokaliseringsutredning av en faunapassage i plan med aktivt viltvarningssystem i 

höjd med övergång av kraftledning, 1,4 km öster om vägbro över Mittbanan öster om 

Nyhem (med konstruktions-id. 23-649-1). Området är blåmarkerat på kartan. 
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Kartläggning åtgärdspaket 9. Kartan visar viltstängsling och utpekande samt anläggning av 

faunapassager och en förväntad genomsnittlig effekt av passager med hänsyn till älgens 

hemområdesstorlek. 
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Åtgärdspaket 10 

E14 delsträcka Pilgrimstad – Brunflo, ÅDT: 2 800 (år 2014), 18 km 

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

anlägga viltstängsel utmed sträckan. Viltstängsling skapar en totalbarriär men innebär 

även möjlighet att kunna kanalisera vilt till faunapassager. Sjöarna Svänglingen förbi 

Svedje samt Hållstasjön och Bölesjön förbi Österböle innebär sjösystem som 

kanaliserar viltet i landskapet som omger delsträckan. Sträckan utmed E14 saknar 

planskilda passager som kan viltanpassas som faunapassager. Men det relativt låga 

trafikflödet innebär att faunapassager i plan med aktivt viltvarningssystem för 

trafikanter kan anläggas.  

Mittbanan sträcker sig med varierande omfattning parallellt med väg E14. En 

viltstängsling utmed Mittbanan på sträckan Pilgrimstad-Brunflo motiveras med hänsyn 

till en relativt hög belastning av viltolyckor med älg. Det är i detta sammanhang av vikt 

att åtminstone lokalisera två stängselöppningar på Mittbanan i höjd med vardera 

faunapassager på E14. Stängselöppningar utmed Mittbanan ska kompletteras med 

konmattor eller alternativa åtgärder som förebygger att vilt tar sig innanför 

viltstängsel. Viltstängsel utmed Mittbanan föreslås i söder med brytpunkt i Pilgrimstad i 

höjd med plankorsning mellan Mittbanan och väg 570. I norr föreslås brytpunkt för 

viltstängsel till i höjd med plankorsning mellan E45 och E14. Det motsvarar en 

spårlängd av 16 150 m av järnvägen att viltstängsla (på båda sidor). 

Brytpunkt för viltstängsling innebär på södra delen av delsträckan i höjd med skyltad 

övergång mellan högsta tillåten hastighet mellan 50 och 80 km/h i västra utkanten av 

Pilgrimstads tätort. Viltstängslet föreslås norrut att fortsätta förbi Brunflo. Det 

motsvarar 16 200 vägmeter med viltstängsel. 

Faunapassager 

Strax norr om Pilgrimstad, mellan Anvikssjöns norra avgränsning och sydliga 

avgränsning för sjön Svänglingen finns i karta markerad lokalisering för faunapassage i 

plan med aktivt viltvarningssystem. Närmare lokalisering behöver utredas men föreslås 

preliminärt till i höjd med kraftledningsövergången strax söder om Hakabäcken korsar 

E14.  

I höjd med Hållstakvarn är en sträcka av E14 utpekad för en lokaliseringsutredning för 

faunapassage i plan med aktivt viltvarningssystem 

På Mittbanan utmed aktuell sträcka finns en järnvägsbro över mindre grusväg vid 

Svedje (km 556+107) med konstruktions-id: 3500-4757-1 som kan fungera som en 

faunaport. 

Mellan sjöarna Svänglingen och Hållstasjön föreslås en i karta markerad lokalisering för 

faunapassage i plan med aktivt viltvarningssystem, i höjd med Hållstakvarn. På 

Mittbanan utmed aktuell sträcka finns en järnvägsbro över Hallstaån (km 559+810) 

med konstruktions-id: 3500-1606-1 som kan fungera som en faunaport. 
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Kartläggning åtgärdspaket 10. Kartan visar viltstängsling och utpekande samt anläggning av 

faunapassager och en förväntad genomsnittlig effekt av passager med hänsyn till älgens 

hemområdesstorlek. (I kartan syns även lokaliseringsförslag för ny faunapassage utmed 

anslutande väg E45 och som ingår i Åtgärdspaket 2.)  
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Inkommen synpunkt från sameby för stambanan på bandel 211 (Bräcke-Långsele), 

20 km sydost om Åtgärdspaket 10 

Raedtievaerie sameby, vilken överlappar med Jovnevaerie och Jijnjevaerie samebyar, 

utgör tre samrådskontakter att inkludera vid planskede/projektering.  

 
Önskemål enligt Raedtievaerie sameby innebär att utpekad sträcka kompletteras med 

nyanläggning av viltstängsel. Kartan visar utbredning av området (se rödmarkerad avgränsning) 

för sträckan mellan Grötingen och Dockmyr, utmed bandel 211 på stambanan. Det skulle 

innebära behov av att nyanlägga två faunapassager inom sträckan för att minska 

barriärpåverkan om järnvägssträckan förses med viltstängsel. 

 

Utmed stambanan på bandel 211 (Bräcke-Långsele), sker påkörningar av ren förbi 

Nyhem. Samebyn vill därför att viltstängsel anläggs mellan Grötingen, i höjd med km 
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529+632, och till Dockmyr, km 550+686. Det saknas planskilda passagemöjligheter 

utmed aktuell bandel. En viltstängsling utmed sträckan Grötingen - Dockmyr innebär 

behov av att nyanlägga två faunapassager inom sträckan för att minska 

barriärpåverkan.  

Raedtievaerie sameby anser att viltstängsling utmed stambanan (mellan Grötingen och 

Dockmyr, dvs. km 529+632 - km 550+686) är prioriterat framför viltstängsling utmed 

väg 87 sträckan Lillsjöhögen och Sundet (se Åtgärdspaket 3). 
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Åtgärdspaket 11 

Väg 84 delsträcka Funäsdalen - Tännäs, ÅDT: 980 (år 2014), 13 km 

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

anlägga viltstängsel utmed sträckan. Viltstängsling skapar en totalbarriär men innebär 

även möjlighet att kunna kanalisera vilt till faunapassager. Viltstängsling med brytpunkt 

i nordväst vid plankorsning mellan väg 84 och väg 533, belägen 500 m norr om 

vattendraget Funna. I sydost utgörs brytpunkt för viltstängsel vid norra brofästet för 

vägbro över Tännån 2 km sydost om Tännäs kyrka med konstruktions-id: 23-642-1. 

Vägmeter att viltstängsla (båda sidor): 12 900 m. 

Faunapassage 

Vägbro över Funna med konstruktions-id: 23-168-1 vid Funäsdalssjöns sydspets 

byggdes 1939. Det saknas strandpassager utmed vattendraget under bron. Vid 

framtida utbyte av vägbron bör strandpassager skapas och om möjligt en högre fri 

markhöjd.  
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Kartläggning åtgärdspaket 11. Kartan visar viltstängsling och utpekande samt anläggning av 

faunapassager och en förväntad genomsnittlig effekt av passager med hänsyn till älgens 

hemområdesstorlek. 
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Åtgärdspaket 12 

Väg 84 delsträcka Medskogsbygget – nordväst om Långå, ÅDT: 790 (år 2014), 12 km 

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

anlägga viltstängsel utmed sträckan.  Trafikflödet är lågt och sträckor med trafikflöden 

som underskrider 1 500 i ÅDT är samhällsekonomiskt vanligen inte lönsamt för 

anläggning av viltstängsel. Ett alternativ innebär viltvarning för trafikanter (aktiv eller 

variabel skyltning) i kombination med siktröjning. Men för att säkra faunapassager 

förutsätts dock att viltstängsling utmed sträckorna anläggs för att kunna kanalisera djur 

till faunapassagerna. Därutöver kan viltstängsling vara motiverat med hänsyn till 

rennäringen. Viltstängsling med brytpunkt i väst vid plankorsning mellan väg 84 och 

väg 530 i Medskogsbygget. I öster utgörs brytpunkt för viltstängsel Långå 

Gästgivargården 160, belägen 4,3 km fågelvägen öster om vägbron över Ljusnan vid 

Saxvallbygget med konstruktions-id: 23-147-1. Vägmeter att viltstängsla (båda sidor): 

11 400 m. 

Faunapassage 

Vägbro över Ljusnan vid Saxvallbygget med konstruktions-id: 23-147-1 utgör en lämplig 

faunaport. För att säkra passagens funktion krävs att viltstängsel kanaliserar viltet till 

platsen.  
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Kartläggning åtgärdspaket 12. Kartan visar viltstängsling och utpekande samt anläggning av 

faunapassager och en förväntad genomsnittlig effekt av passager med hänsyn till älgens 

hemområdesstorlek. 
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Åtgärdspaket 13 

Väg 84 delsträcka Norr-Hede – Hedeviken, ÅDT: 1 580 (år 2014), 7 km 

Hög belastning av viltolyckor med ren och utgör en hotspot, vilket innebär behov av att 

anlägga viltstängsel utmed sträckan. Viltstängsling skapar en totalbarriär men innebär 

även möjlighet att kunna kanalisera vilt till faunapassager. Viltstängsling med brytpunkt 

i väst vid plankorsning mellan väg 84 och Furubovägen i östra utkanten av Hede-Norra. 

I öster utgör plankorsning mellan väg 84 och väg 526, dvs. avfarten mot Sörvik vid 

Hedeviken, en brytpunkt för viltstängsel. Vägmeter att viltstängsla (båda sidor): 

7 000 m. 

Faunapassage 

Vägbro över Vitån sydost om Ulvberget med konstruktions-id: 23-167-1, belägen 3 km 

väster om Hedevikens tätort utgör en lämplig faunaport. För att säkra passagens 

funktion krävs att viltstängsel kanaliserar vilt och eventuellt ren till platsen. 
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Kartläggning åtgärdspaket 13. Kartan visar viltstängsling och utpekande samt anläggning av 

faunapassager och en förväntad genomsnittlig effekt av passager med hänsyn till älgens 

hemområdesstorlek. 

 



41 
 

 
 

  

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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