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Sammanfattning 

Delar av Botniabanan är idag försedd med viltstängsel. Långa sträckor saknar dock 

viltstängsel, varav vissa ostängslade sträckor har som funktion att fungera som 

faunapassager. Botniabanan är därtill anlagd som järnvägstunnel utmed betydliga 

sträckor, vilka erbjuder naturliga faunapassager ovan järnvägstunnlar och därigenom 

upplösning av barriärpåverkan. För att kunna minska barriärpåverkan utmed 

Botniabanan krävs kanalisering till faunapassager genom viltstängsling, samt att 

faunapassager säkras även utmed omkringliggande vägar, framför allt E4.  

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 utifrån resursbegränsningar inte visar sig vara 

genomförbara.  

Totalt har 7 åtgärdspaket identifierats utmed Botniabanan mellan Örnsköldsvik och 

Umeå. Bandel 175, dvs. Botniabanan söder om Örnsköldsvik berörs endast i 

föreliggande rapport vid identifierad problemsträcka utmed tunnelöppningar mellan 

Namntalltunnelns norra öppning och södra mynningen Björnböletunneln, dvs. mellan 

km 503 och km 519. Trafikverket har genomfört utredningar under år 2019 för att 

förebygga viltolyckor samt effektivisera faunapassager utmed övriga delar av aktuell 

sträcka. 

Faunaanpassande åtgärder 

För att förebygga viltolyckor måste väg och bandel förses med viltstängsel som 

förhindrar vilt exponeras för fordonstrafik. Viltstängsling skapar en totalbarriär men 

innebär även möjlighet att kunna kanalisera vilt till faunapassager.  

En svaghet vid viltstängsling är att förebygga så 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.  

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 
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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 väg/järnvägmeter vid viltstängsling innebär 

sammantaget en kostnad på 14 500 000 kr för bandelar 129 och 126 (Mellansel-

Vännäs, respektive Vännäs norra), samt 9 250 000 kr för viltstängsling utmed 

Botniabanan (Kramfors-Umeå) enligt nedan utpekade sträckor. Viltstängsling utmed 

väg E4 med en schablonkostnad på 500 kr per väg/vägmeter innebär sammantaget 

2 650 000 kr. Det föreligger inga behov för att tillämpa viltstängsel som är specifikt 

anpassade för vissa djur, såsom faunastängsel med hänsyn till vildsvin. Kostnader finns 

redovisade per åtgärdspaket.  

Det 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.  

Infrastruktur som upplevs som barriärer inom rennäringen synliggörs inte 

nödvändigtvis utifrån kartlagda trafikolyckor med ren. Inför projektering behöver 

samråd genomföras med berörd sameby för att kunna eftersträva lokala anpassningar. 

Samebyar har i regel behov av att nyttja uppsamlingshagar vid förflyttningar av ren 

över barriärer såsom vägar. En utgångspunkt kan vara att aktuell sameby ansvarar för 

drift och underhåll av dessa uppsamlingshagar. Men det bör utredas vem som ska 

finansiera materielen.  
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Bakgrund 

Trafikverket vill kunna säkra faunapassager utmed hela Botniabanan med hänsyn till 

rennäringen samt älgens rörelsebehov. Tågoperatörer upplever stora problem med 

viltpåkörningar vilka medför materiella skador på lok. Mot denna bakgrund har 

åtgärdspaket skapats för att minska barriärpåverkan regionalt med fokus på ren och 

älg. Därutöver har utpekande av sträckor baserats på framtagna samrådsunderlag med 

berörda samebyar för faunaanpassning utmed parallella sträckningen av väg E4 samt 

Trafikverkets rapport från 2015 titulerad Uppföljning av viltets rörelser längs 

Botniabanan, Nordmaling och Umeå kommuner, Västerbottens län. I utredningen 

framkom att flertalet av befintliga sträckor som saknar viltstängsel har som syfte att 

fungera som faunapassager i plan över Botniabanan, men att dessa öppningar har låg 

funktion, dvs. de nyttjas sällan av vilt. 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. 

Utmed Botniabanans sträckning söder om Örnsköldsvik, dvs. bandel 175, finns 

möjligheter att med kompletterande viltstängsling kanalisera fauna att bättre nyttja 

höjdpartier som faunapassage ovan de platser där Botniabanan går genom tunnel. 

Botniabanan söder om Örnsköldsvik berörs endast i föreliggande rapport vid 

identifierad problemsträcka utmed tunnelöppningar mellan Namntalltunnelns norra 

öppning och södra mynningen Björnböletunneln, dvs. mellan km 503 och km 519. 

Trafikverket har genomfört utredningar under år 2019 för att förebygga viltolyckor 

samt effektivisera faunapassager utmed övriga delar av aktuell sträcka. 

Målsättningen är att redovisade åtgärdspaket för viltanpassande åtgärder utmed de 

utpekade delsträckorna ska fungera som beställningsunderlag för kommande 

projektering. Inför projektering behöver samråd genomföras med berörd sameby för 

att kunna eftersträva lokala anpassningar. 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 

sam 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. Det innebär att faunapassager 

även kan betraktas som trafiksäkerhetshöjande åtgärder.    
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Snöförhållanden i förhållande till fördelning och 
utveckling av olyckor med vilt och ren  

Trafikverket har uppmärksammat en ökande mängd viltolyckor på senare år, trots att 

viltstängsling genomförts på utvalda delar. Att belastningen av viltolyckor ökar kan 

bero på generella brister utmed sträckan i kombination med variation i framför allt 

snöförhållanden mellan år. Mot den bakgrunden har samband mellan snöförhållanden 

och utvecklingen i viltolyckor mellan år analyserats, se figur 1 och 2, samt fördelningen 

av olyckor med ren samt viltolyckor utmed Botniabanan, se figur 3.  

 

 
Figur 1. Diagrammet redovisar en jämförelse mellan mängden påkörda älgar och medelvärde i 

snödjup mellan åren för perioden januari-april på Botniabanan. Övre diagrammet redovisar 

påkörda älgar och snödjup utmed bandel 171 och nedre diagrammet för bandel 175. Snödata är 

hämtat från en mätstation i Härnösand för jämförelse med bandel 175 och från en mätstation 

vid Umeå (Röbäcksdalen) för jämförelse med bandel 171. Graferna (dvs. linjerna) visar att 

snömängderna under 2018 var betydligt större jämfört med perioden 2014–2017. Staplarna 

anger mängden påkörda älgar per år.  
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För att undersöka samband mellan snödjup och antal inrapporterade påkörda älgar, så 

skapades en multipel regressionsmodell (se faktarutan nedan). Det kan konstateras ett 

signifikant samband med fler viltolyckor med älg under de år som har högre snödjup. 

Analyserna innebär ett vetenskapligt förankrat (empiriskt) stöd för att det finns ett 

entydigt samband mellan antalet älgolyckor och snömängd utmed bandel 171 och 175.  

 

Faktaruta – statistisk analys av förhållandet mellan älgolyckor och snödjup utmed bandel 

171 under åren 2010-2018 och för bandel 175 under åren 2013-2018. 

Medelvärde för snödjup mellan jan-mars per år insamlades från SMHI och jämfördes med data 

över inrapporterat påkörda älgar per bandel och år i Trafikverkets databas Ofelia. 

Multipel regressionsmodell: Påkörda älgar ~ Bandel [171 & 175] : Snödjup  

Modellen har validerats grafiskt avseende linjärt samband, oförändrad varians hos residualer för 

olika anpassade värden, samt att varians inte avviker från medelvärde etc. 

Tabellen redovisar det statistiska sambandet för en multipel regressionsmodell (s.k. 
’generalized linear model’; GLM). Modellen tillämpar en Poissonfördelning.   

Variabler 
β 

Standard 
Fel (SE) t-värde P (>|t|) 

(Intercept)            0,29 0,30 0,96 0,339 

snömängd:Bandel 171   2,73 0,54 5,04 0,000 * 

snömängd:Bandel 175    4,67 0,99 4,73 0,000 * 

* markerar en signifikant effekt på α-nivå 5%.  

 

Effektdiagram som visar sambandet och 95% konfidensintervall mellan påkörda älgar och 

snömängd enligt en multipel regressionsmodell som tillämpar en Poisson-fördelning.  

Snömängd (m) Snömängd (m)

A
n

ta
l p

åk
ö

rd
a 

äl
ga

r 

Ö-vik - Umeå Västeraspby - Ö-vik
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Figur 2. Diagrammet visar utvecklingen av rapporterade viltolyckor med älg och rådjur samt 

olyckor med ren utmed Botniabanan, från öppnandet 2010 t.o.m. 2018. Glidande medelvärden 

för älg och ren är inkluderad i svart respektive röd linje.  

Påkörningar av vilt, inklusive älg och ren, har ökat under senaste åren jämfört med 

under 2015.  

 

Figur 3. Diagrammet redovisar fördelningen av järnvägsolyckor med vilt och ren utmed 

Botniabanans delsträckor mellan åren 2010 och 2018, enligt utdrag från Trafikverkets databas 

Ofelia.  

Under 2018 inträffade den 11 februari påkörning av 11 renar och den 17 februari av 3 

renar på sträckan Harasjön-Hämrasviken, i höjd med Gålsjö bruk nordost om Kramfors 
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på bandel 175 (förkortad HAN-HÄB i diagrammet). Tågolyckorna med renar på sträckan 

utgör 61% av det totala antalet om 23 påkörda renar under föregående år (2018).  

Incidenten den 11 februari inträffade vid Namntalstunneln, bandel 175 vid 

Hämrasviken (Harasjön). Aktuella sträckor av Botniabanan utmed bandel 175 

(Västeraspby -Örnsköldsvik C) med förhöjd belastning av olyckor med ren ingår i 

planeringarbeten under år 2019 där Trafikverket avser att komplettera Botniabanan 

med viltstängsel för att förebygga viltolyckor samt för att kunna kanalisera vilt och ren 

till, exempelvis, att nyttja höjdpartier som faunapassage ovan de platser där 

Botniabanan går genom tunnel. Mot den bakgrunden ingår inte bandel 175, dvs. 

Botniabanan söder om Örnsköldsvik i föreliggande rapport.  

Vid Saluböle (bandel 171) inträffade totalt 6 påkörningar av älg under 2018. Det finns 

ingen delsträcka som avviker avseende påkörda älgar, utan de ser ut att vara spridda 

utmed sträckan med en förhållandevis jämn fördelning.  

Slutsats 

Sambandet mellan ökande snömängd och fler viltolyckor med älg på Botniabanan som 

påvisats samt det faktum att olyckorna verkar vara relativt jämnt utspridda utmed 

banan under 2018 talar för att snöförhållanden kan förklara en ökad mängd påkörda 

älgar under 2018, snarare än nya uppstådda brister i befintlig konstruktion. Detta 

föranleder att åtgärda brister generellt utmed hela sträckan av Botniabanan för att 

förebygga olyckor med vilt och ren och för att säkra faunapassager. 

Med perioden nov-mars (istället för jan-mars) mellan år hade korrelationen troligen 

uppvisat ett ännu starkare samband med hänsyn till snödjup, men dessa perioder som 

skulle innebära en kombination mellan kalenderår var inte tillgängliga för 

inrapporterade tågincidenter. 
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Översikt åtgärdspaket 

Infrastruktur som utgör en barriärpåverkan för ren och älg i regionen har identifierats. 

Viltanpassande åtgärder har avgränsats enligt figur 4 nedan i åtgärdspaket.   

 
Figur 4. 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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Belastning av olyckor med älg och ren utmed bandel 
129 (Mellansel-Vännäs) 

Tre åtgärdspaket föreslås för att reducera olyckor med, framför allt, älg men även ren 

samt för att lösa barriärpåverkan utmed avgränsade sträckor (figur 5). På bandel 129 

(Mellansel-Vännäs) på delsträckan OXM-ÖÄ, dvs. sträckan norr om Nyåker på ömse 

sidor om tunnelöppning (Glödberg, km 816+155 respektive km 817+845) utgör en 

utpekad sträcka. Huvudtunnel-berg med konstruktions-id: 3520-32-1 utgör en utpekad 

sträcka. Delsträckan Trehörningsjö-Norrfors (NRS-THÖ) har en högre belastning av 

viltolyckor med älg och utgör en utpekad sträcka. Det kan röra sig om säsongsvandring 

som ökar exponeringen av älg genom dalgångar, i kombination med att sjöar såsom 

Vångsjön, Mjösjön, Inre och Yttre Lemesjön samt vattendrag såsom Lögdeälven bidrar 

till att kanalisera vilt i landskapet.  

 
Figur 5. Översikt åtgärder utmed järnväg, bandel 129 (Mellansel-Vännäs).   
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Planskilda passager järnväg bandel 129 (Mellansel-Vännäs) – 

Vilhelmina Norra sameby 

Järnvägsbro över Bladtjärnsbäcken (km 794+472) med konstruktions-id: 3500-1875-1 

kan fungera som en faunaport om järnvägssträckan förses med viltstängsel (figur 6). 

Denna planskilda passage förväntas lösa barriärpåverkan mellan Norrfors och 

Trehörningssjö, och mot den bakgrunden rekommenderas viltstängsling mellan 

Trehörningsjö tätort och Lögdeälven vid Norrfors. Viltstängsling utmed markerad 

bandel av järnvägen motsvarar en sträcka av 11 800 m, vilket med en schablonkostnad 

på 500 kr/m (dubbelsidig stängsling) innebär 5 900 000 kr att anlägga.  

 
Figur 6. Föreslagna viltanpassande åtgärder för sträckan Trehörningssjö-Norrfors, 



14 
 

Järnvägsbro över Öre älv, (km 822+391) med konstruktions-id: 3500-3824-1 kan 

fungera som en faunaport om järnvägssträckan mellan Öre älv och brotunnelöppning 

vid Glödberg (konstruktions-id: 3520-32-1) förses med viltstängsel (figur 7). Väster om 

öppningen för järnvägstunneln rekommenderas viltstängsling som ansluter till 

befintligt viltstängsel i höjd med Brattsbacken.  

Järnvägstunnel mellan Tallberg och Högbränna med konstruktions-id: 3520-6-1 utgör 

en lämplig faunabro med en bredd på upp mot 270 m (figur 7). Det finns ett befintligt 

viltstängsel fram till sydöstra tunnelöppningen medan nordvästra tunnelöppningen 

saknar viltstängsel. Järnvägsbro över Öre älv (km 822+391) med konstruktions-id: 

3500-3824-1 kan fungera som en faunaport och utgör även lämplig brytpunkt för 

viltstängsling fram till nordvästra tunnelöppningen. Den parallella vägen med nr 538 

har ett lågt trafikflöde och förväntas därför inte utgöra någon barriär.  

Viltstängsling utmed markerad bandel av järnvägen motsvarar en sträcka av 10 200 m, 

vilket med en schablonkostnad på 500 kr/m (dubbelsidig stängsling) innebär 

5 100 000 kr för att anlägga.  
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Figur 7. Föreslagna viltanpassande åtgärder för sträckan Brattsbacka-Tallberg. 
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Planskilda passager järnväg bandel 126 (Vännäs norra) - Ubmeje 

tjeälddie sameby 

Bandel 126 (Vännäs norra)-(Bastuträsk) mellan Vännäs och Tväråbäck har en förhöjd 

belastning av viltolyckor med älg. Även den parallella sträckan av E12 har en högre 

belastning av älgolyckor, sträckan faller dock inte ut som en hotspot avseende 

viltolyckor. Belastningen av viltolyckor på aktuell sträcka av E12 norr om Vännäs skulle 

sannolikt vara högre om inte trafikflödet vore relativt lågt (1 900 i ÅDT under 2014). 

Järnvägsbro över Tvärån, (km 862+504) med konstruktions-id: 3500-1894-1 kan 

fungera som en faunaport om järnvägssträckan mellan tätorterna Vännäs och 

Tväråbäck förses med viltstängsel (figur 8). Viltstängsel mellan Vännäs och Tväråbäck 

motiveras således som en viltolycksreducerande åtgärd och för att skapa en planskild 

faunapassage. Viltstängsling utmed markerad bandel av järnvägen motsvarar en 

sträcka av 7 000 m, vilket med en schablonkostnad på 500 kr/m (dubbelsidig 

stängsling) innebär 3 500 000 kr för att anlägga.  

 
Figur 8. Föreslagna viltanpassande åtgärder för sträckan Vännäs-Tväråbäck. 
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Botniabanan; Planskilda passager järnväg bandel 175 
(Västeraspby - Örnsköldsvik)– Vilhelmina Södra 
och Voernese samebyar 

Tunnelöppningar har visat sig ha en hög belastning av viltolyckor med älg och ren. 

Tillsyn bör ske av eventuella brister i befintligt viltstängsel. Anlägg nytt viltstängsel 

mellan tunnelöppningarna mellan Namntalltunnelns norra öppning (konstruktions-id: 

3520-207-4) och södra mynningen Björnböletunneln (konstruktions-id: 3520-208-5). 

Det innebär mellan km 503 och km 519 utmed bandel 175. Viltstängsling motiveras för 

att kanalisera vilt och ren till faunabroar ovan järnvägstunnlar (figur 9). Sträckan ingår i 

parallellt utredningsarbete av Trafikverket avseende att säkra faunapassager. Men 

viltstängsling utmed markerad bandel av järnvägen motsvarar en sträcka av 3 400 m, 

vilket med en schablonkostnad på 500 kr/m (dubbelsidig stängsling) innebär 

1 700 000 kr för att anlägga. 

 
Figur 9. Föreslagna viltanpassande åtgärder mellan Namntalltunneln och Björnböletunneln. 
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Åtgärdspaket Örnsköldsvik - Husum 

Botniabanan; Planskilda passager järnväg bandel 171 (Örnsköldsvik - Gimonäs) – 

Vilhelmina Norra sameby 

Viltstängsling utmed Botniabanan motsvarar en sträcka av 9 000 m, vilket med en 

schablonkostnad på 500 kr/m (dubbelsidig stängsling) innebär 4 500 000 kr för att 

anlägga (figur 10).  

 

Viltstängsling utmed väg E4 motsvarar en sträcka av 1 800 m, vilket med en 

schablonkostnad på 500 kr/m (dubbelsidig stängsling) innebär 900 000 kr för att 

anlägga (figur 10).  

Sträckan Arnäsvall-Högbyn 

Botniabanan 

Järnvägsbro motsvarande landskapsbro (Strann-Nyland, km 14+510) med 

konstruktions-id: 3500-5320-1 utgör en lämplig utformning att fungera som faunaport. 

Aktuell sträcka av järnvägen har viltstängsel, men östliga brytpunkt för viltstängsel bör 

förlängas till västra brofästet för järnvägsbro över enskild väg (Stenberg, km 15+100) 

med konstruktions-id: 3500-5319-1, se figur 10.  

Planskilda passager E4 

Bro över allmän väg sydost om Arnäs k:a i Örnsköldsvik med konstruktions-id: 22-853-1 

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

och ren, se figur 10. Trafikflödet under vägbron på väg 1061 motsvarade 150 ÅDT år 

2009. Placeringen innebär 800 m nordväst om befintlig tunnel för Botniabanan. 

Vägbron har viltstängsel utmed E4 österut, vilket bör kompletteras med viltstängsel ca 

400 m väster om vägbron fram till avfart mot trafikplats Arnäsvall. Trafikfödet på E4 

motsvarade år 2010 8 000 ÅDT, vilket förväntas innebära en stark barriärpåverkan.  

Med hänsyn till ett relativt högt trafikflöde bör på sikt utredas att som alternativ till 

faunapassage i plan anlägga planskild faunapassage utmed sträckan. 

Faunapassage i plan på E4 

I höjd med Lunndalsbacken, 2 km nordväst om Idbyn, finns en 250 m lång sträcka utan 

viltstängsel, med syfte att fungera som en viltpassage, se figur 10. Väg E4 är utformad 

som en mötesseparerad 2+1 väg med skyddsräcke (mitträcke) Aktuell sträcka hade ett 

trafikflöde motsvarande 8 000 i ÅDT under 2014. Siktförhållanden på platsen är goda. 

Men frånvaron av skogsmark nära vägbanan gör lokaliseringen mindre lämplig för älg. 

Ledlinjer i form av träd- och buskvegetation eller vattendrag saknas för faunan att 

ledas upp mot vägbanan, vilket troligen gör den mindre effektiv.  

För att minska risken för viltolyckor och för att stärka platsens funktion som 

faunapassage föreslås att stängselslut dras upp mot vägbanan och att grönytor mellan 

vägbana och stängselslut ersätts med asfalt alternativt konmattor. Att avlägsna 

skyddsräcket skulle skapa en mer attraktiv faunapassage utan synbara hinder för 
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korsande djur. Passagebredden uppgår till 250 m, vilket inte är nödvändigt. Om 

passagebredden kortas ned, och lokaliseras inom nordvästra delen där anslutande 

skogsmark är närmare vägbanan, så skulle det innebära en relativt kort sträcka där 

skyddsräcke (mitträcke) avlägsnas. Konflikten med trafiksäkerhet skulle därmed 

minska. Att minska risken för viltolyckor motiverar att anlägga ett aktivt 

viltvarningssystem som varnar trafikanter för förekommande större däggdjur invid 

passagen. Drift av ett aktivt viltvarningssystem förutsätter dock att passagebredden 

minskas till ca 50 m.  
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Figur 10. Sträckan Arnäsvall-Högbyn. Förslag på viltanpassande åtgärder och utpekande av 

lämpliga faunapassager. 
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Sträckan Högbyn-Husum (Gideälven).  

 

Botniabanan 

Tillsyn av eventuella brister i befintligt viltstängsel. Anlägg nytt viltstängsel mellan 

tunnelöppningarna Kalldalstunneln, östra mynningen (konstruktions-id: 3520-188-2) 

och Hjältatunneln, Västra mynningen (konstruktions-id: 3520-187-4). Viltstängsling 

motiveras för att kanalisera vilt och ren till faunabroar ovan järnvägstunnlar, se 

figur 11.  

Hjältatunneln, Östra mynningen med konstruktions-id: 3520-187-3 har idag ett 

befintligt viltstängsel en kortare sträcka (figur 11). Behov finns för tillsyn av brister 

samt komplettera med nytt viltstängsel hela järnvägssträckan österut till befintligt 

viltstängsel strax väster om orten Kasa. Viltstängsling gör det möjligt att kanalisera vilt 

till 8 planskilda passager som utgör lämpliga faunapassager, förutsatt att viltstängsling 

har brytpunkter invid brofästen, på sträckan mellan Hjältatunneln och Gideälven.  

Följande planskilda passager, enligt nedan, se figur 11, kan fungera som faunapassager 

utmed Botniabanan under förutsättning att järnvägen kompletteras med viltstängsel 

hela sträckan mellan Ovansjö (konstruktions-id: 3500-5320-1) och Gideälven väster om 

Husum (konstruktions-id: 3500-5305-1).  

Vägbro utmed västra Lillmosjövägen (km 21+970) med konstruktions-id: 3501-6343-1 

kan fungera som faunabro över järnvägen.  

Järnvägsbro över Banafjällsån (km 22+392) med konstruktions-id: 3500-5338-1 kan 

fungera som en faunaport utmed vattendrag.  

Järnvägsbro över Lillmosjövägen Östra (km 22+913) med konstruktions-id: 3500-5323-1 

kan fungera som en faunaport utmed grusvägen.  

Järnvägsbro över Skillingsjövägen (km 24+658) med konstruktions-id: 3500-5318-1 kan 

fungera som en faunaport utmed grusvägen.  

Järnvägsbro över Svartvattbäcksvägen (km 25+118) med konstruktions-id: 3500-5322-1 

kan fungera som en faunaport utmed grusvägen.  

Järnvägsbro över Kasavägen Västra (km 25+654) med konstruktions-id: 3500-5321-1 

kan fungera som en faunaport utmed grusvägen.  

Järnvägsbro av typen landskapsbro över Ryssbäcken (km 26+033) med konstruktions-

id: 3500-5317-1 kan fungera som en faunaport. Utformningen är mycket lämplig med 

hänsyn till bredd och öppenhet, men lokaliseringen i öppen jordbruksmark är inte 

fördelaktig.  

Järnvägstunnel Kasatunneln med konstruktions-id: 3520-189-1 korsas av väg E4 med 

vägbron över Botniabanan vid Kasa 2 km v Husum med konstruktions-id: 22-1541-1. 

Platsen är utpekad som en prioriterad anläggning av faunapassage i plan av Vilhelmina 
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Norra sameby (figur 11). Lokaliseringen är fördelaktig med hänsyn till att den erbjuder 

en passage över både E4 och Botniabanan.  

Järnvägsbro av typen landskapsbro över Gideåbacka (km 28+648) med konstruktions-

id: 3500-5304-1 kan fungera som en faunaport. Utformningen är mycket lämplig med 

hänsyn till bredd och öppenhet, och lokaliseringen innebär ledlinjer som skogsbryn för 

älg.  

Järnvägsbro av typen landskapsbro över Gideälven (km 29+282) med konstruktions-id: 

3500-5305-1 kan fungera som en faunaport (figur 11). Utformningen är mycket lämplig 

med hänsyn till bredd och öppenhet, och lokaliseringen innebär utmärkta ledlinjer som 

skogsbryn och vattendrag för älg utmed västra sidan av älven.  

 

Faunapassage i plan på E4 

I höjd med Hjältabacken och Tävra, vilket innebär parallellt med järnvägstunnel 

Hjältatunneln (med konstruktions-id: 3520-187-1 längs bandel 171), finns en befintlig 

öppning motsvarande 425 m med syfte att fungera som en viltpassage, figur 11. Väg E4 

är utformad som en mötesseparerad 2+1 väg med skyddsräcke (mitträcke) aktuell 

sträcka och hade ett trafikflöde motsvarande 7 400 i ÅDT under 2014. Lokaliseringen 

för viltpassagen är lämplig med hänsyn till att knyta samman med passagemöjlighet för 

fauna ovan järnvägstunneln parallellt norr om vägen. Sikten utmed sträckan är relativt 

god för trafikanter. Men utformningen är dock inte optimal med hänsyn till stängselslut 

och vägtypen 2+1 väg även om sträckan utmed viltpassagen i huvudsak innebär 1+1 

mötesseparerad väg. Trafikflödet är så pass högt att barriärpåverkan kan beskrivas som 

stark och riskerna för viltolyckor är påtaglig för korsande vilt. Det har i genomsnitt 

inträffat 1 viltolycka per år utmed E4 förbi viltpassagen (dvs. inom 500 m från befintliga 

stängselslut under perioden 2010–2018).  

För att minska risken för viltolyckor och för att stärka platsens funktion som 

faunapassage föreslås att stängselslut dras upp mot vägbanan och att grönytor mellan 

vägbana och stängselslut ersätts med asfalt alternativt konmattor. Att avlägsna 

skyddsräcket skulle skapa en mer attraktiv faunapassage utan synbara hinder för 

korsande djur. Passagebredden uppgår till 425 m, vilket inte är nödvändigt. Om 

passagebredden kortas ned så skulle det innebära en relativt kort sträcka där 

skyddsräcke (mitträcke) avlägsnas. Konflikten med trafiksäkerhet skulle därmed 

minska.  

Att minska risken för viltolyckor motiverar att anlägga ett aktivt viltvarningssystem som 

varnar trafikanter för förekommande större däggdjur invid passagen. Drift av ett aktivt 

viltvarningssystem förutsätter dock att passagebredden minskas till ca 50 m. Med 

hänsyn till ett relativt högt trafikflöde bör på sikt utredas att som alternativ till 

faunapassage i plan anlägga en planskild faunapassage utmed sträckan.  
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Vägbron över Botniabanan vid Kasa, 2 km väster om Husum, med konstruktions-id: 22-

1541-1 utgör en lämplig lokalisering för nyanläggning av faunapassage i plan. Platsen är 

utpekad som en prioriterad anläggning av faunapassage i plan av Vilhelmina Norra 

sameby. Lokaliseringen är fördelaktig med hänsyn till att den erbjuder en passage över 

både E4 och Botniabanan. Väg E4 är utformad som en mötesseparerad 2+1 väg med 

skyddsräcke (mitträcke) aktuell sträcka och hade ett trafikflöde motsvarande 7 400 i 

ÅDT under 2014. För att minska risken för viltolyckor och för att stärka platsens 

funktion som faunapassage föreslås att stängselslut dras upp mot vägbanan och att 

grönytor mellan vägbana och stängselslut ersätts med asfalt alternativt konmattor. Att 

avlägsna skyddsräcket skulle skapa en mer attraktiv faunapassage utan synbara hinder 

för korsande djur. Att minska risken för viltolyckor motiverar att anlägga ett aktivt 

viltvarningssystem som varnar trafikanter för förekommande större däggdjur invid 

passagen. Drift av ett aktivt viltvarningssystem förutsätter dock att passagebredden 

minskas till ca 50 m.  

Med hänsyn till ett relativt högt trafikflöde bör på sikt utredas att som alternativ till 

faunapassage i plan anlägga en planskild faunapassage utmed sträckan.  

Sydväst om orten Kasa är idag inte viltstängslad (figur 11). Raksträckan och öppen 

hävdad mark innebär relativt god sikt, vilket kan motivera att inte viltstängsla. 

Belastningen av viltolyckor kan beskrivas vara måttlig och domineras av rådjur utmed 

aktuell sträcka. Utpekad anläggning av faunapassage där E4 korsar över Botniabanan 

ovan Kasatunneln, förutsätter dock att sträckan kompletteras med viltstängsel för 

fullgod funktion.      
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Figur 11. Sträckan Högbyn-Husum (Gideälven). Förslag på viltanpassande åtgärder och 

utpekande av lämpliga faunapassager. 
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Åtgärdspaket Delsträcka Husum - Nordmaling 

Viltstängsling utmed Botniabanan motsvarar en sträcka av 4 700 m, vilket med en 

schablonkostnad på 500 kr/m (dubbelsidigt stängsel) innebär 2 350 000 kr för att 

anlägga.  

Viltstängsling utmed väg E4 motsvarar en sträcka av 3 000 m, vilket med en 

schablonkostnad på 500 kr/m (dubbelsidigt stängsel) innebär 1 500 000 kr för att 

anlägga.  

Det finns flertalet planskilda passager som kan fungera som faunapassager.  

Sträckan Husum -Saluböle (Saluån) 

 

Vägbro utmed Grundsunda, skogsbilväg (km 35+988) med konstruktions-id: 3501-6395-

1 kan fungera som faunabro över järnvägen (figur 12). Befintligt viltstängsel norr om 

passagen bör därför kompletteras med viltstängsel på södra sträckan upp mot 

passagen.   

Järnvägsbro över Stensmyran (km 37+383) med konstruktions-id: 3500-5771-1 kan 

fungera som en faunaport utmed grusvägen (figur 12).  

Järnvägsbro över Degermyran (km 38+863) med konstruktions-id: 3500-5772-1 kan 

fungera som en faunaport utmed grusvägen (figur 12).  

Järnvägsbro över Öden, Väg 1077 (km 39+966) med konstruktions-id: 3500-5773-1 kan 

fungera som en faunaport utmed väg 1077 (figur 12). Trafikflödet är avsevärt lågt 

genom passagen (endast 80 i ÅDT under 2015). Passagen är viktig för rennäringen i och 

med att den parallella plankorsningen på E4 är utpekad som en renpassage. 

Vägbro utmed Finskmyran, vägbro km 40+780) med konstruktions-id: 3501-6396-1 kan 

fungera som faunabro över järnvägen (figur 12). 

Järnvägsbron över Saluån och väg 1078 (km 46+344) med konstruktions-id: 3500-5775-

1 och den parallella vägbron utmed E4 med konstruktions-id: 22-58-1 motsvarar båda 

landskapsbroar med lämplig lokalisering och utformning att fungera som faunaportar 

(figur 12). Aktuella sträckor av Botniabanan och E4 har befintliga viltstängsel och 

således behövs inga ytterligare viltanpassande åtgärder.  

Utpekad prioriterad faunapassage i plan vid plankorsning mellan väg 1077 och E4 vid 

Öden, enligt samrådsunderlag med Vilhelmina norra sameby, bör kompletteras med 

viltvarning i samband med förflyttning av ren, alternativt ett aktivt viltvarningssystem 

(figur 12).  
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Figur 12. Sträckan Husum -Saluböle (Saluån). Förslag på viltanpassande åtgärder och utpekande 

av lämpliga faunapassager.  
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Sträckan Saluböle (Saluån) – Nordmaling (Lögde älv) 

Botniabanan 

Järnvägsbro över Stridbäcken (km 49+185) med konstruktions-id: 3500-5776-1 kan 

fungera som en faunaport utmed grusväg och vattendrag (figur 13). Utformningen 

motsvarar en landskapsbro vilket är lämpligt för att fungera som faunaport. Befintligt 

viltstängsel på sydvästra sidan av passagen bör kompletteras fram till brofästet. I höjd 

med järnvägsbron är aktuell sträcka av E4 utpekad som prioriterad faunapassage i plan 

enligt tidigare samrådsunderlag med Vilhelmina Norra sameby (omnämnd som VN2). 

Aktuell del av E4 saknar viltstängsel på en sträcka motsvarande 520 m. Sträcka utan 

viltstängsel bör kortas ned och kompletteras med viltvarningssystem.   

Järnvägstunneln Avatunneln med konstruktions-id: 3520-214-1 korsas av E4 (figur 13). 

Men Botniabanan skär av landskapet nordost om platsen utmed Nyåkersviken, vilket 

gör det olämpligt att anpassa väg E4 över järnvägstunneln som faunapassage. 

Järnvägsbro över mindre väg vid Nordmaling, VP (km 53+548) med konstruktions-id: 

3500-5779-1 samt järnvägsbro över vattendraget Aspan (km 53+250) med 

konstruktions-id: 3500-5778-1 utgör lämpliga faunaportar (figur 13). Parallellt på väg 

E4 är vägbro över Aspan NO Ava med konstruktions-id: 24-1876-1 utpekad som 

prioriterad faunapassage i plan enligt tidigare samrådsunderlag med Vilhelmina Norra 

sameby (omnämnd som Ava1). Aktuell sträcka av E4 är viltstängslad och Botniabanan 

har viltstängsel utmed sträckan på norra delen av vattendraget Aspan. Inga 

kompletterande viltanpassande åtgärder behövs. 

Strax söder om Rundvik behöver viltstängsling utmed E4 kompletteras (figur 13). 

Viltstängsel på östra sidan av E4 utmed en sträcka motsvarande 3 km saknas och 

behöver kompletteras från vägbro över enskild väg vid Ava (norra bron) med 

konstruktions-id: 24-1320-1 och till 950 m söder om Bro över väg E4 vid Lögdeå med 

konstruktions-id: 24-1881-1. Befintligt viltstängsel vinklar av mot Botniabanan vilket 

skapar risker för att leda vilt upp på E4 och att skapa onödiga barriärer i landskapet.  

Faunapassage i plan på E4 

Vägbro över järnväg vid Rundvik (km 54+780) med konstruktions-id: 3501-6397-1 kan 

fungera som en faunabro för ren (figur 13). Vägen ansluter till E4 420 m norr om 

vägbron över Botniabanan. Denna plankorsning saknar mitträcke och är utpekad som 

en prioriterad faunapassage i plan av Vilhelmina Norra sameby (omnämnd som Ava2 i 

samrådsunderlaget). Trafikflödet på E4 motsvarade 6 900 i ÅDT under 2015. 

Faunapassagen bör kompletteras med viltvarningssystem som varnar trafikanter när 

vilt förekommer invid passagen. Väg E4 behöver kompletteras med viltstängsel utmed 

östra sidan, så att dubbelsidigt viltstängsel skapas. Likaså behöver viltstängsel vara 

dubbelsidigt utmed Botniabanan.  
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Förbi Rundvik bör Botniabanan kompletteras med viltstängsel och som avslutas i höjd 

med södra brofästet vid Järnvägsbro över Lögde älv (km 59+950) med konstruktions-id: 

3500-5780-1.   

 
Figur 13. Sträckan Saluböle (Saluån) – Nordmaling (Lögde älv). Förslag på viltanpassande 

åtgärder och utpekande av lämpliga faunapassager.  
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Åtgärdspaket Delsträcka Nordmaling – Hörnefors 

Utöver att tillse brister, inklusive att Botniabanan har befintligt dubbelsidigt 

viltstängsel, ska hela järnvägssträckan vara försedd med ett befintligt viltstängsel.  

Viltstängsling utmed väg E4 motsvarar en sträcka av 500 m, vilket med en 

schablonkostnad på 500 kr/m (dubbelsidigt stängsel) innebär 250 000 kr för att 

anlägga.  

Nordmaling - Håknäs  

Mellan Nordmaling och Håknäs skapar E4 och Botniabanan en barriär som isolerar den 

södra landstungan i landskapet. Utmed sträckan saknas befintliga planskilda passager 

som är lämpliga för större fauna att kunna nyttja, förutom under broar över Öreälven i 

Håknäs. I samrådsunderlag med Vapsten sameby har på väg E4 parallellt med 

järnvägstunneln Håknästunneln (med konstruktions-id: 3520-215-1) utpekats som 

lämplig lokalisering för anläggning av en planskild faunapassage (figur 14). Platsen är 

lämplig eftersom det skulle innebära att befintlig järnvägstunnel för Botniabanan gör 

tillgänglig som en faunapassage. Höjdskillnaderna är relativt små där vägen går på bank 

respektive i skärning, vilket innebär att anläggning av faunaport respektive faunabro 

saknar naturliga stöd utan betydande schaktning. Trafikflödet på E4 motsvarade 6 700 i 

ÅDT under 2015. Ett alternativ till att anlägga faunaport eller faunabro skulle vara att 

anlägga en faunapassage i plan med aktivt viltvarningssystem. Ett alternativ till att 

nyttja järnvägstunneln som faunapassage är att nyttja vägbro (konstruktions-id: 24-

1216-1) och järnvägsbro (konstruktions-id: 3500-5787-1) över Öre älv som passage för 

fauna inklusive för rennäringen. En fördel med att nyttja passagemöjlighet utmed Öre 

älv är att vattendraget utgör en effektiv ledlinje för att kanalisera fauna till passagen. 

En nackdel med denna lokalisering är dock att renar skulle passera närmare bebyggelse 

vid Håknäs.  

Viltstängsel fram till västra brofästet vid vägbron över Öre älv norr om Håknäs (med 

konstruktions-id: 24-1216-1) är fördelaktigt, med hänsyn till att strandpassage under 

vägbron utgör en lämplig faunaport (figur 14).  

Öre älv - Hörnefors  

Järnvägsbro över Lillån (km 75+720) med konstruktions-id: 3500-5788-1 utgör en 

lämplig faunaport. Inga viltanpassande åtgärder är befogade, utöver att tillse att 

Botniabanan har dubbelsidigt viltstängsel (figur 14). 

Vägbro över järnvägen vid Rösåsen, utmed enskild väg, (km 77+200) med 

konstruktions-id: 3501-6403-1 kan fungera som faunabro framförallt för rennäringen. 

Inga viltanpassande åtgärder är befogade, utöver att tillse att Botniabanan har 

dubbelsidigt viltstängsel (figur 14). 

Vägbro över järnvägen vid Ängeråsvägen, utmed enskild väg, (km 81+352) med 

konstruktions-id: 3501-6404-1 kan fungera som faunabro framförallt för rennäringen. 

Inga viltanpassande åtgärder är befogade (figur 14). Inga viltanpassande åtgärder är 

befogade, utöver att tillse att Botniabanan har dubbelsidigt viltstängsel. 
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Järnvägsbro över Ängerån (km 81+698) med konstruktions-id: 3500-5789-1 kan fungera 

som en faunaport. Inga viltanpassande åtgärder är befogade, utöver att tillse att 

Botniabanan har dubbelsidigt viltstängsel (figur 14).    

Vägbro över järnvägen vid Hörneå, utmed enskild väg, (km 82+744) med konstruktions-

id: 3501-6405-1 kan fungera som faunabro framförallt för rennäringen. Inga 

viltanpassande åtgärder är befogade, utöver att tillse att Botniabanan har dubbelsidigt 

viltstängsel (figur 14). 

Det saknas planskilda passagemöjligheter för större fauna på väg E4 utmed sträckan 

mellan Öre älv och Hörnefors, med undantag för under vägbro som innebär utmed 

lokalväg i Hörneå vid Hörnefors med konstruktions-id: 24-1745-1. E4 har viltstängsel 

som bör kunna kanalisera förekommande vilt till passagen. Parallellt 700 m söder om 

denna vägbro finns en järnvägsbro med syfte att fungera som en viltpassage (km 

83+900) med konstruktions-id: 3500-95367-1. Passagen är fördelaktig med ledlinjer i 

form av skogsbryn på ömse sidor av Botniabanan, vilket kanaliserar fauna till passagen. 

Botniabanan har viltstängsel fram till sydvästra delen av passagen, men inget 

viltstängsel på nordöstra delen. Men då järnvägen går på markant bank kan detta 

motivera att avstå från att komplettera med viltstängsel.  

Plankorsning mellan E4 och väg 575 söder om Ängersjö finns utpekad som en 

prioriterad faunapassage i plan enligt samrådsunderlag med Vapstens sameby. På 

sträckan finns en öppning utan mitträcke genom plankorsningen, vilket är en fördel vid 

nyttjande som passage för ren. Viltstängsel saknas dock fram till plankorsningen på 

östra delen, vilken därför föreslås kompletteras med viltstängsel fram till där mitträcket 

avslutas.  
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Figur 14. Sträckan Nordmaling - Hörnefors. Förslag på viltanpassande åtgärder och utpekande 

av lämpliga faunapassager.  
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Åtgärdspaket Delsträcka Hörnefors– Umeå 

Viltstängsling utmed Botniabanan motsvarar en ny sträcka av 1 400 m, vilket med en 

schablonkostnad på 500 kr/m (dubbelsidigt stängsel) innebär 700 000 kr för att 

anlägga. Därutöver tillkommer att kontrollera brister och att befintligt viltstängsel är 

dubbelsidigt.  

Utmed väg E4 har inga nya sträckor utpekats för komplettering med viltstängsel.  

Vid Häggnäskorsningen, dvs plankorsning mellan E4 och väg 518, är en utpekad 

passage för Rans sameby (figur 15). Platsen erbjuder passagemöjlighet utan mitträcke 

som annars utgör hinder för rennäringen. Passagen bör utredas för komplettering med 

aktivt viltvarningssystem.   

Vägbro över Åhedån vid Stugunäs i Umeå med konstruktions-id: 24-1729-1 utgör en 

lämplig faunaport under E4 strax öster om Sörmjöle. 1,5 km söder därom återfinns en 

järnvägsbro över samma vattendrag, dsv. Åhedån, (km 96+338) med konstruktions-id: 

3500-5797-1, och som motsvarar en landskapsbro och innebär en lämplig faunaport 

(figur 15). Passagen är inte utpekad som en renpassage av samebyar, vilket är oklart 

men kan bero på att platsen har en riklig träd- och buskvegetation som kan försvåra 

rendriften.   

Järnvägsbro över Norrmjöleån (km 100+795) med konstruktions-id: 3500-5798-1 utgör 

en lämplig faunaport utmed vattendraget (figur 15). Botniabanan saknar viltstängsel 

förbi passagen. Kompletterande viltstängsel utmed hela sträckan föreslås.    

Plankorsning utan mitträcke återfinns 1, 2 km sydväst om vägbro utmed E4 över 

Norrmjöleån sydväst om Ansmark med konstruktions-id: 24-1784-1, vilken är för trång 

för att kunna fungera som faunaport för större däggdjur såsom älg och ren. 

Plankorsningen används idag som en passage av Ran sameby.  Men Ubmeje tjeälddie 

och Rans samebyar har önskemål om att en faunabro anläggs för deras rennäring, ca 

500 m nordost om befintlig passage (figur 15). En mindre träkonstruktion skulle kunna 

tillämpas, för att skapa en planskild faunapassage.  

Vägbro utmed E4 över gångväg vid Ansmark i Umeå med konstruktions-id: 24-1451-1 

samt vägbro utmed E4 över GC-väg NV Stöcksjön i Umeå med konstruktions-id: 24-

1746-1 utgör båda lämpliga utformningar som faunaportar även om de är ofördelaktigt 

trånga. Lokaliseringarna i öppen jordbruksmark bedöms dock vara olämpliga för att 

nyttjas av älg. Väster om Stöcksjön och strax norr och söder om Kläppen finns två 

utpekade prioriterade faunapassager i plan enligt samrådsunderlag med Ubmeje 

tjeälddie och Rans samebyar. I höjd med Kläppen används en plankorsning med 

anslutande mindre grusväg som renpassage, då mitträcke inte finns som hinder på 

platsen. Mot bakgrunden att Ubmeje tjeälddie och Rans samebyar vill nyttja aktuell 

sträcka för renpassager bör det utredas om ovan beskrivna mindre portar vid Ansmark 

och Stöcksjön kan nyttjas för rennäringen (figur 15).  

Vägbron utmed Gamla Strömsvägen över Botniabanan (km 106+147) med 

konstruktions-id: 3501-6412-1 kan utgöra en lämplig faunabro för rennäringen.  
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Järnvägsbro över Stöcke samt väg 523 motsvarar en landskapsbro (km 106+768) med 

konstruktions-id: 3500-5799-1 utgör en lämplig utformning som en faunaport 

(figur 15).  

Järnvägsbron över Norbäcksvägen VP (km 107+107) med konstruktions-id: 3500-5800-

1 utgör en lämplig faunaport (figur 15). Inga viltanpassande åtgärder anses befogade. 

Landskapet utgörs av betydande inslag av öppen jordbruksmark, bebyggelse, samt 

avgränsningar av Ume älv och Umeå tätort i nordost, vilket gör området mindre 

attraktivt för älg och ren. Vägsträckan är inte stängslad, varför den sannolikt har låg 

funktion i dagsläget.   
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Figur 15. Sträckan Hörnefors -Umeå. Förslag på viltanpassande åtgärder och utpekande av 

lämpliga faunapassager. 
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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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