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1. Bakgrund 

Vägar och järnvägar påverkar ren och renskötseln på olika sätt, mest uppenbart är att 

många djur blir påkörda både på väg och järnväg. Men påverkan sträcker sig långt 

bortom detta. Renens årstidsförflyttningar sker över stora områden och 

infrastrukturen skapar många konfliktpunkter och svåra passager under flytten. I 

många områden innebär det ett merarbete för de renskötande samerna att hålla borta 

renen från infrastrukturen och det vittnas om att man undviker att nyttja den mark 

som ligger i anslutning till infrastruktur på grund av riskerna att ren söker sig upp på 

väg eller järnväg och blir påkörda.  

En pågående utveckling av infrastrukturen i många områden innebär högre hastighet 

och behov av skydd i form av viltstängsel. Mittseparering av väg sker i större skala 

vilket innebär allt större barriäreffekter och fragmentering av renskötselområden. 

Många sådana projekt planeras i väg och järnvägsnäten inom Sveriges 

renskötselområden som sträcker sig från norra Dalarna till Treriksröset i norr. I 

samband med enskilda infrastrukturprojekt har det genomförts olika försök, men det 

saknas en samlad bild över vilka utvecklingsprojekt som genomförts/pågår och vad de 

gett för resultat. Ofta genomförs de utan vetenskapligt upplägg vilket omöjliggör säkra 

slutsatser, speciellt som försöken genomförs utan enhetlig metodik och i tillräcklig 

omfattning. Flertalet broar och portar har anlagts för renens vandringar, ofta i 

kombination med älgens behov. Det behövs studier om funktionen av dessa 

renpassager för att i framtiden kunna ge direktiv om hur de skall utformas på bästa sätt 

för både ren och vilt.    

Renskötseln kämpar om utrymme med flera andra aktörer och olika former av 

markanvändning. Betesmarker som blir mindre till storleken och mer fragmenterade på 

grund av exploateringar, infrastruktur och förändrad markanvändning pressar 

renskötarna att använda all tillgänglig mark till bete. Samtidigt finns det svårigheter att 

använda mark intill infrastruktur på grund av en ökad risk att renarna blir påkörda. 

Befintlig infrastruktur behöver justeras, och planerad infrastruktur anläggas på ett sätt 

som anpassas bättre till renens och renskötselns behov.       

Trafikverket har en ambition att utveckla ett mer strategiskt och systematiskt arbete 

med renskötsel och infrastruktur. Det finns mycket kunskap, erfarenheter och idéer, 

men det behövs ett systematiskt arbete med renskötsel och infrastruktur, en 

gemensam plattform, tydliga målbilder och flera aktiviteter behöver startas upp. En del 

av detta arbete innefattar en kunskapsöversyn av sakområdet, vilket sammanfattas i 

denna rapport.   
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2. Syfte 

Syftet med kunskapssammanställningen är att få en översyn av den kunskap som finns 

idag gällande ren och infrastruktur. Utredningsområdet innefattar framförallt nordiska 

delen av Sápmi, där tyngdpunkten av utredningarna och studierna som innefattas i 

rapporten är genomförda i Sverige men det finns även information från Finland och 

Norge.  

Syftet med kunskapssammanställningen är att ge en samlad bild och att sammanfatta 

genomförda och pågående utvecklingsprojekt och forskning som innefattar åtgärder 

för att minska infrastrukturens påverkan på ren och renskötsel.  

Parallellt med framtagandet av denna kunskapssammanställning har det pågått ett 

arbete med att ta fram och presentera Trafikverkets färdplan för renskötsel och 

infrastruktur (Trafikverket 2020). I färdplanen presenteras förslag till Trafikverkets 

övergripande hantering av renskötselfrågan samt identifiering av efterfrågade 

kunskaps- och utvecklingsprojekt. Syftet med förslagen i färdplanen är att utifrån 

dagens kunskapsläge, behovs- och problembild föreslå åtgärder, i form av 

aktiviteter/projektpaket, för ett mer systematiskt utvecklingsarbete kopplat till 

renskötsel och infrastruktur. 

Kapitel 4 ger en kortfattad generell beskrivning av hur ren och renskötsel påverkas av 

infrastruktur och i kap 5 ges en översikt av de åtgärder som testats för att minska den 

negativa påverkan från infrastruktur, exploateringar och dylikt. Sammanställningen ger 

en översikt av genomförda och pågående forsknings- och utvecklingsprojekt, med 

avseende på stängselsystem, passager, halkbekämpningsmetoder, viltdetekterings- och 

trafikantvarningsanordningar. Kunskapssammanställningen ska identifiera 

kunskapsluckor, föreslå studier och försök. 

 

3. Metod 

I litteraturstudien hanterades material från vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter, 

Trafikverkets tidigare utredningar samt andra myndigheters underlag. Inkluderat är 

även tidigare rapportutkast samt referenser i kunskapssammanställning levererat till 

Trafikverket från ÅF 2018. Litteratursökningar genomfördes i vetenskapliga journaler 

och andra resurser tillgängliga via open-acess. För den fria sökningen på internet 

användes google samt google scholar. Sökord innehöll kombinationer av relevanta 

söktermer, ex ren, rein deer, infrastructure, railroad.       

I komplement genomfördes samtal, mailkorrespondens etc för att erhålla studier från 

forskare, myndigheter och organisationer. Kunskapssammanställningen har även 

hanterat den information som framkom vid en workshop vid Trafikverket den 14 

februari 2019.  
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4. Infrastrukturens påverkan på ren och 
renskötsel 

Vägar och järnvägar påverkar ren och renskötseln på många olika sätt, bland annat 

genom en ökad mortalitet, och att infrastrukturen skapar linjära strukturer som både 

är vandringshinder och vandringskorridorer. Landskapet fragmenteras och de 

tillgängliga resurserna blir svårare att komma åt. Vägar förenklar människans åtkomst 

till landskapet, det medför att störningarna ökar vilket kan påverka ren och renskötsel 

negativt. De kumulativa effekterna av infrastruktur är många men infrastrukturens 

påverkan kan förenklat delas in i ett antal delområden:  

 Trafikolyckor med ren 

 Barriärpåverkan, störning och fragmentering 

 Vägar och järnvägar som resurs och vandringskorridor 

Kunskapssammanställningen har ingen ambition att ge en fullständig översikt över 

infrastrukturens påverkan för ren och renskötsel utan kapitel 4 kan ses som en kortare 

inledning till problematiken.  

4.1 Trafikolyckor med ren  

Generellt har vilt- och renolycksproblematiken stadigt växt åtminstone sedan 1970-

talet, när mera kontinuerlig statistik över antal olyckor i infrastrukturen sammanställts. 

Sammantaget är den samhällsekonomiska kostnaden av viltolyckorna och renolyckorna 

omkring 5 miljarder årligen. Kostnaden för vilt- och renolyckor är fördelad på ett flertal 

poster, utöver egendomsskador bland annat den direkta kostnaden för dödsfall, svåra 

och lätta personskador. Samhällskostnaden uppgår till över 3 miljarder för viltolyckor 

på väg och ca 1,5 miljarder för viltolyckor på järnväg (kostnad för renolyckor inte 

inkluderade). Cirka 2/3 av kostnaden för vägolyckor är personskadekostnader och 1/3 

egendomsskador (Jägerbrand m fl 2018). Till detta kommer kostnader vid 100 000-tals 

olyckor med andra djur (bland annat över 30 000 olyckor med grävling (Helldin 2013). 

På järnväg dominerar kostnaderna för förseningar och fordonsskador.  

Renar utgör en väsentlig del i denna utveckling och intar en särställning i denna 

problematik då de betraktas som tamdjur i juridisk mening, men i många fall strövar 

och beter sig i naturen som vilda djur. Renar hanteras därför i särskild ordning i 

samband med att en olycka inträffat och på ett sätt som inte följer de andra 

viltolyckorna. Dels finns en redovisning via ersättningssystemet för trafikdödade renar 

på både väg och järnväg (Jordbruksverket), dels internt i Trafikverket via ordinarie 

rapporteringssystem i järnvägen (Ofelia – järnvägens felrapporteringsdatabas) och dels 

via rapportering till Polisen från förare involverade i renolyckor på väg.  
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Tabell 1. Samlad statistik för åren 2011-2019 av antalet trafikdödade renar på väg och järnväg.  

Översikt av datakällor och antalet trafikdödade renar väg och järnväg 

  Antal tågdödade 

renar (uppgifter från 

Sametinget) 

Antal felanmälningar - tillfällen 

renar blivit påkörda på järnväg 

(uppgifter från Trafikverkets 

databas Ofelia). En felanmälan 

kan innehålla flera påkörda 

renar.  

Antal polisrapporterade 

renolyckor på väg 

(uppgifter från Nationella 

Viltolycksrådet).  

2011 939 555 2038 

2012 1599 734 2161 

2013 799 1522 1827 

2014 961 698 855 

2015 1293 783 1017 

2016 550 704 1895 

2017 ingen uppgift 770 2237 

2018 ingen uppgift 691 1705 

2019 ingen uppgift ingen uppgift 1783 

 

I Ofelia rapporterar spårentreprenörer in de åtgärder som utförts i samband med ett 

registrerat felsymptom. Felrapporterna med vilt och ren involverar i regel endast en art 

och en individ. Antalet felrapporter underskattar antalet involverade individer och 

därmed dödligheten för djuren med ca 8% för älg, 12% för rådjur, och 51% för ren 

(Seiler m fl 2011). I Trafikverkets rapporteringssystem på järnvägen (Ofelia) rapporteras 

alltså händelser, vilket innebär att antal renar som dödats inte alltid rapporteras.  
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1. I Trafikverkets projekt viltolyckskartor kvalitetsgranskas datamängderna och analyser 

genomförs för att producera kartor och underlag i olika former. Här en karta som visar 

förhöjda tätheter av renolyckor på vägnätet under åren 2013-2017. Blå siffror visar en 

rankning av var det skett flest olyckor med ren inom länet under den aktuella 

tidsperioden. Översiktskarta Norrbotten överst samt utsnitt del av E10, E45 i nedre bild.     
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Även rapportering av trafikolyckor med ren på vägnätet är problematiskt och inte 

heltäckande. Det finns flera källor till mörkertal och osäkerheter. Rapportering från 

förare till Polis ger inte en säker bild av antal renar som dödats, och det blir en 

osäkerhet var de har körts på då Polisens rapport endast ger en grov bedömning om 

olycksplatsen. Polisen rapporterar olyckan till berörd sameby, men det finns ingen 

rapportskyldighet som ger säker positionsbestämning via eftersöksjägare, vilket är 

fallet för klövvilt. I Trafikverkets projekt viltolyckskartor kvalitetsgranskas 

datamängderna från polisens och NVRs register av trafikdödade ren och vilt 

(Trafikverket projekt viltolyckskartor, Olsson m fl 2019a, Seiler m fl 2019) och kartor 

produceras för att visualisera var vilt- och renolyckorna sker på både väg och järnväg 

(Figur 1). Den samlade bilden av hur många renar som årligen blir påkörda på väg och 

järnväg spretar och det är svårt att skapa en överblick över de olika datakällorna.  

4.2 Barriärpåverkan, störning och fragmentering 

Olika typer av störningar påverkar renens nyttjande av landskapet och dess livsmiljöer 

och påverkan sker på flera olika geografiska skalor (Vistnes och Nellemann 2008). Hur 

djuren påverkas beror också av trafikintensiteten, förekomst av viltstängsel etc. 

Renskötseln är anpassad till renens biologi, hur landskapets resurser är fördelade och 

hur de fördelar sig i tid och rum. Snödjup och födotillgång styr renens storskaliga 

rörelser mellan sommar- och vinterbetesområden och infrastrukturen försvårar dessa 

storskaliga rörelser. Därtill kommer övrig påverkan från exploateringar, gruvnäring, 

vindkraft, skogsbruk och inte minst de juridiska ramarna som styr vilka olika marker 

som får nyttjas över säsongen. De kumulativa effekterna av störningar och intrång är 

stora och ofta svåra att övergripa, samt involverar många sektorer i samhället. I det 

sammanhanget är tillståndsprocesser och samverkan mellan myndigheter av största 

vikt (Larsen m fl 2016). Naturvårdsverket har bidragit med kunskap och metodik för att 

hantera kumulativa effekter vid exploateringar och aktiviteter (Larsen m fl 2016).    

När renar utsätts för störningar, antingen kontinuerlig eller kortvarigt, leder detta till 

att djuren tvingas använda mer energi, för att fly eller dra sig undan störningskällan. 

Därav får djuren mindre tid till födointag och kan också tvingas till områden med lägre 

kvalité. Den vanligaste responsen på kontinuerliga störningar och permanenta ingrepp 

som vägar, kraftledningsgator, bebyggelse mm är att renen minskar användningen av 

betesområdet nära störningen (Skarin m fl 2016). På grund av människans tillgänglighet 

i landskapet och renens biologi kommer störningar påverka djuren under olika 

tidsperioder, där samtidigt störningarnas effekter för renarna varierar. Renen är som 

mest känslig för störning under kalvningstiden (Wolfe m fl. 2000), där vajan behöver 

säkra områden för kalvning samt att det finns risker att vaja och kalv kan bli separerade 

vid störningstillfällena.  

Vistnes och Nellemann (2008) har påvisat vikten av att genomföra studier över stora 

områden och över lång tid för att kunna dokumentera och verifiera dessa negativa 

effekter. I de 85 regionala studier som granskades fann man en negativ påverkan från 

infrastruktur och störningar i 83 % av de granskade studierna. I studier med mer lokala 

undersökningar kunde endast 13 % av studierna påvisa negativ påverkan från 
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infrastruktur och andra störningar (Vistnes och Nellemann 2008). På en mer lokal skala 

är det framförallt foderkvalité och fodermängd som styr renarna och det är svårare att 

identifiera effekter från infrastruktur (Skarin och Åhman 2014, Skarin m fl 2014). I de 

studier som Skarin och Åhman (2014) granskade fann man att ren uppvisar undvikande 

beteenden upp till 12 km från infrastruktur och mänskliga störningar och att de 

områden som undviks kan förändras mellan säsonger och år. Författarna påtalar att 

det är av största vikt att planera infrastruktur utifrån renarnas rörelsemönster och 

behov för att inte snöra av deras naturliga vandringsvägar.     

I projekt CO-LAND – Omtvistade landskap, undersöks hur myndigheter och 

beslutsfattare kan förbättra sin roll och sina beslut för att minska konflikterna mellan 

olika markanvändare. Infrastrukturen är en av de yttre faktorerna som påverkar hur 

renskötseln kan bedrivas. Projektet har vuxit fram ur en pilotstudie som fokuserar på 

vindkraft, men projektet som helhet omfattar effekter för renskötseln av all form av 

konkurrerande markanvändning.   

Utifrån rörelsedata från sändarförsedda renar har Wahlström och Gök (2016) 

undersökt hur de kumulativa effekterna av olika särintressen påverkar renskötseln i ett 

landskapsperspektiv. Studien belyser renskötselns arealbehov ur ett historiskt 

perspektiv och med insamling av andra intressens areala utbredning. Studien påvisar 

en sjunkande andel brukbar mark för renarna. Konsekvensen är att renskötseln har 

blivit dyrare då mer resurser krävs för att hålla renar borta från vägar och järnvägar.  

Trafikverket har analyserat vägnätet och identifierat var de stora barriärerna finns i 

Sverige (Seiler m fl 2015). Som underlag används bland annat förekomst av viltstängsel 

samt trafikflöde på de olika infrastråken. Underlagen (barriärkartor) används för 

åtgärdsplaneringen, tillsammans med ren- och viltolyckor (Trafikverket projekt 

viltolyckskartor). Underlagskartorna uppdateras årligen och finns tillgängliga via 

Trafikverkets hemsida (Viltolyckskartor se internet-källor sist i rapporten, Olsson et all. 

2019a, Seiler et all 2019).   

Riktlinje landskap 

I takt med att infrastrukturen byggs ut, utvecklas och omformas och att hastigheterna 

ökar kommer behovet av stängsling som trafiksäkerhetshöjande åtgärd att öka. 

Traditionellt har viltstängsel ofta anlagts som enda åtgärd på vägsträckor med mycket 

viltolyckor, eller där det behövts för trafiksäkerheten. Långa sträckor med viltstängsel 

har orsakat en miljöskuld, då stängslet delar upp landskapet och påverkar djurens 

rörelsemönster. I många fall har dessutom inte viltstängslet haft den 

olycksreducerande effekt man önskat sig då projekten inte anlagt effektiva ren- eller 

faunapassager, det finns stängselöppningar vid anslutande vägar, brister i stängslets 

utformning etc. Viltstängsel skall användas för att leda djuren till passagemöjligheter 

som är säkra för djuren att använda, dvs. utan risk för trafikolyckor.     

Trafikverket har utformat en ambitionsnivå gällande barriärpåverkan och viltolyckor 

som uttrycks i TDOK 2015:0323; Riktlinje Landskap (Trafikverket 2019b). Riktlinjen är 

utformad för vilda djur, och inte specifikt för ren. Däremot kan riktlinjen hanteras både 
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för vilda djur och ren gemensamt. Riktlinje landskap är ett övergripande, styrande 

dokument för Trafikverkets verksamhet. Den ger uttryck för vad Trafikverket behöver 

göra för att åstadkomma en landskapsanpassad transportinfrastruktur. Målet med 

riktlinjen är att säkerhetsställa infrastrukturens utformning till de lagkrav som uttrycks i 

bland annat miljöbalken, kulturmiljölagen, väglagen och lagen om byggande av järnväg. 

Några av målen med Riktlinje landskap är att säkra passagemöjligheter för djur ska 

finnas för att motverka barriäreffekter och att minska antalet olyckor med vilt. 

Riktlinjen säger bland annat att: 

 Kunskap ska finnas om konfliktpunkter mellan infrastruktur och djur. 

 Att nya och ombyggda stängslade vägar och järnvägar med stora trafikmängder 

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

 Riktade åtgärder för klövdjur ska vara genomförda på identifierade 

konfliktsträckor för dessa djurgrupper (enligt fastställd metod). 

 Alla anläggningar för säker faunapassage ska skötas och underhållas så att de 

har fullgod funktion enligt fastställda krav. 

4.3 Vägar och järnvägar som resurs och vandringskorridor 

Vägar och järnvägar kan verka som resurs i landskapet, de tillför alltså något som 

djuren aktivt eftersöker. Snödjupen påverkar rörelsemöjligheterna och 

energiförbrukningen och både ren och vilt går därför ofta upp på väg och järnväg under 

vintern för att det är lättare att gå där än ute i terrängen, samt för att komma åt vägsalt 

(Fraser och Thomas 1982). I det sammanhanget blir vägar och järnvägar attraktiva 

vandringskorridorer, vilket ökar riskerna för trafikolyckor. För de renskötande samerna 

innebär det ett merarbete att hålla borta renen från infrastrukturen och i många fall 

vågar man inte alls nyttja den mark som ligger i anslutning till infrastruktur på grund av 

en ökad risk att renarna blir påkörda. Infrastrukturen påverkar alltså starkt hur marken 

kan nyttjas långt bortom själva vägen eller järnvägen, vilket har negativ påverkan för 

samernas förvaltning av mark och resurser. Den samlade bilden innebär alltså även 

stora svårigheter att nyttja bra betesmark och att tillfredsställa andra behov som skydd 

och vila. 

I pilotstudier om renar och grön infrastruktur har man följt sändarmärkta renar och 

analyserat deras nyttjande av landskapet (Bovin och Naumov 2017). I dessa analyser 

noterades att renen varken sökte sig till eller drog sig bort från infrastruktur. En möjlig 

förklaring är att samerna aktivt hanterar frågan och håller djuren borta från 

infrastruktur, medan renarna själva aktivt söker upp vägar och järnvägar under vissa 

delar av året. En kommande studie skulle behöva renodlas och genomföras under olika 

delar av året för att på ett mer precist sätt fånga upp just detta problem.      

Dessa sakfrågor är bristfälligt dokumenterade i Sverige och det behövs mer studier och 

utredningar för att kunna värdera problemets storlek och att utveckla åtgärder för att 

minska samernas problem med att renar aktivt söker sig till infrastruktur. Trafikverket 

driver projekt om säkra stängselöppningar som kan komma att förbättra underlagen 
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och verktygslådan för att minska riskerna att ren tar sig in i stängselöppningar till 

stängslade vägar (Jonas Johnsson, Trafikverket).  

 

5. Åtgärder för att minska infrastrukturens 
påverkan  

Flera olika parter bidrar med kunskaper och erfarenheter om ren och infrastruktur, och 

på flera olika nivåer från forskning till enskilda projekt. I många fall genomförs åtgärder 

för både ren och vilt samtidigt och många av studierna har viltfokus. I de allra flesta fall 

behövs ett brett perspektiv för att fånga upp både ren och vilt, men det finns också en 

del som skiljer. Mycket av resultaten från viltstudierna genererar kunskaper och 

metoder som kan användas för att minska den negativa påverkan även för ren. Därav 

finns en tydlig koppling och redogörelse för ett antal viltstudier i 

kunskapssammanställningen och här behöver i viss mån läsaren själv tänka in 

implementeringen och förutsättningarna att använda åtgärderna och verktygen för att 

minska infrastrukturens påverkan på ren och renskötsel.  

Kunskapssammanställningen är grovt indelats i följande huvudrubriker:      

- 5.1 Erfarenheter från infrastrukturprojekt. Trafikverket hanterar renfrågor 
kontinuerligt inom region Nord och region Mitt så mycket erfarenhet har byggts 
upp i de enskilda projekten. Trafikverket har i sina projekt identifierat brister och 
fått kunskaper samt erfarenheter om olika åtgärder.  

- 5.2 Erfarenheter från forskning och utvecklingsprojekt i Trafikverkets regi. 
Kapitlet sammanfattar forskning, utredningar och studier som genomförts i 
Trafikverkets regi.  

- 5.3 Underlag från andra aktörer. Kunskapsläget från ex Sametingets eller 
Länsstyrelsernas projekt visar på vilken omfattning som övriga myndigheter 
bedriver egna studier/utredningar/utvecklingsprojekt etc med anknytning till ren 
och infrastruktur.   

- 5.4 Internationell utblick. Erfarenheter från framförallt norska respektive finska 
delen av Sápmi.  

5.1 Erfarenheter från infrastrukturprojekt  

I region Nord är frågor och hantering av åtgärder kopplat till ren och renskötsel 

aktuella i många pågående och planerade projekt, i exempelvis åtgärdsvalsstudier, väg- 

och järnvägsplaner. I de enskilda projekten uppstår frågor om hur åtgärder skall 

planeras och anläggas, exempelvis hur Trafikverket löser passagebehovet för ren. Skall 

passagerna anläggas i plan eller planskilt som bro eller port? Vilken utformning och 

dimensioner krävs och hur frekvent måste Trafikverket anordna renpassager? Vilka 

övriga utformningsdetaljer är viktiga för att renpassagerna skall få bra funktion? När 

och hur kan Trafikverket lösa passager för ren och vilt samt andra trafikanter (t ex 

oskyddade eller skogsbruk), på vilket sätt kan dessa broar/portar samnyttjas. Hur ska 
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Trafikverket förhålla sig till ”riktlinje landskap” när det inte finns specifik riktlinje för 

ren och infrastruktur?  

I de enskilda projekten finns också olika förutsättningar (ekonomiskt och geografiskt) 

för att hantera t ex stängselutformning och passageåtgärder. Åtgärder som genomförs 

inom en samebys område kan även påverka andra intilliggande samebyar. I de enskilda 

projekten förs samråd eller dialog med berörda samebyar längs aktuell sträcka. En 

helhetssyn för hela stråk eller större geografiska områden har tidigare saknats. Därför 

har ett antal utredningar över större geografiska områden och som mer övergripande 

beskriver brister och föreslår åtgärder genomförts, t ex Åtgärdsvalsstudie - ren och vilt, 

E10 och Malmbanan söder om Kiruna (Trafikverket 2016), Ren och klövvilt E10 Kiruna-

Töre – inventering med avseende på behov av stängsel och faunapassager (Trafikverket 

2018) samt Studie: E4 stängsel och passager för ren och vilt (Trafikverket 2019a). Andra 

aktuella projekt som pågår där renskötselfrågor är aktuella och framförallt ren- och 

faunapassager behöver lösas är Norrbotniabanan (Umeå-Skellefteå).  

Inom region Mitt har Trafikverket under 2019 genomfört en större regional analys och 

övergripande åtgärdsplanering för både ren och älg. I samråden har samebyarna 

redogjort för markanvändningen av området, svåra interaktioner med infrastruktur och 

beskrivit sina behov och även bidragit med olika typer av åtgärdsförslag (Elfström och 

Winterås 2019). Under kommande skeden fortsätter Trafikverket utreda möjligheter 

att åtgärda de områden som identifierats.   

På ett mer övergripande plan verkar Trafikverkets ren- och viltgrupp (ROV-gruppen i 

region Nord), som skapats för att samordna ren och viltfrågor inom regionen. Syftet är 

att bedriva en verksamhetsområdesövergripande hantering och samordning av frågor 

som berör ren och vilt.   

5.2 Erfarenheter från forskning och utvecklingsprojekt i 

Trafikverkets regi 

Mycket av den forskning som Trafikverket finansierat hittills handlar om vilt, det finns 

betydligt färre studier som fokuserat på ren. Men en del av de utvecklingsprojekt och 

viltstudier som genomförts har bäring på ren, och kan vara viktiga att implementera, 

framförallt när det gäller olika typer av fysiska åtgärder för att minska vilt- och 

renolyckor eller barriärpåverkan. Därför presenteras även flera innovationsprojekt och 

studier om vilt i kommande texter, men resultaten och verktygen kan komma att 

användas även för att minska negativ påverkan för ren och renskötsel. Informationen 

är grovt uppdelat utefter åtgärdstyper samt underliggande forskningsprojekt.     

Viltstängsel samt renstängsel 

Viltstängsel skall användas för att undvika att djur kommer in inom väg- eller 

järnvägsområdet, samt att leda djuren till säkra passagepunkter. I vissa fall har ett lägre 

sk renstängsel använts (ca 120 cm högt), men Trafikverket förordar nu att använda 

traditionellt viltstängsel för både ren och större klövvilt. I stängselsystemet räknas även 
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andra lösningar som ex färister som minskar risken att djur tar sig in via 

stängselöppningar vid anslutande vägar. Uthopp anläggs ofta som en extra säkerhet 

där man inte uppnår en tät ledstruktur av viltstängslet.  

Oavsett stängseltyp har Trafikverket kunnat konstatera i erfarenheter från projekten 

att det är extremt viktigt med täta och robusta stängselsystem. Stängslet måste vara 

helt, stängselavslut anpassade så ren och vilt inte leds till vägområdet, grindar ska gå 

att öppna/stänga även vid snö, och grindar utformade så det inte går att krypa under.  

Viltstängsel i norra Sverige är problematiskt att anlägga då de flesta vägklasserna i 

regionen är av lägre klassning. Endast ett fåtal sträckor har motorvägsstandard där 

viltstängslet kan hållas kontinuerligt tätt under längre sträckor. Mindre vägar ansluts 

direkt till huvudvägen och det skapas frekventa stängselöppningar vid anslutande 

vägar. Just denna vägtyp är problematisk ur renolyckssynpunkt då djuren kontinuerligt 

kan vandra in på vägbanan genom stängselöppningarna. Dessa öppningar skulle kunna 

tätas med färister (Figur 2). Problemet med färister är att de inte är specifikt testade 

för renar, samt att snömängderna i norra Sverige påverkar deras funktion vintertid och 

ökar drift och underhållsarbetet. Det finns idag ett stort behov att vidareutveckla 

färistlösningar som har funktion för ren och som bibehåller sin funktion under snörika 

vintrar.   

Trafikverket har finansierat ett utvecklingsprojekt för att testa olika metoder att minska 

risken att ren kommer in på vägområde eller järnvägsområden via stängselöppningar 

(Jonsson 2018). Stängselöppningar uppstår framförallt vid anslutande vägar eller 

stängselslut. Målet är att ta fram tekniska lösningar som med ljud- eller ljussignaler 

skrämmer bort djuren från stängselöppningar. Projektet beräknas pågå till dec 2020.     

 

2. Färist vid påfart till E6 söder om Göteborg. Foto: Mattias Olsson, EnviroPlanning.   
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Trots att det finns viltstängsel kan klövdjur ibland ta sig in på spåret eller vägen och 

därför behövs en möjlighet för dessa djur att ta sig ut i naturen igen. Sådana 

enkelriktade lösningar finns beskrivna i VGU som uthopp (Figur 4) och nyligen så har 

även s.k. viltslussar utvecklats och är under test i vägmiljön (Figur 3). Grindsystem i 

metall har tidigare testats framförallt internationellt men den tekniska funktionen har 

varit bristande och grindarna är i stort behov av kontinuerligt underhåll. Utformning för 

uthopp har utretts (Olsson och Alvini 2011, Olsson och Alvini 2012) i Västra Götaland, 

men inte specifikt för ren. Hur väl uthopp fungerar vintertid med stora snömängder är 

okänt och det finns en risk att snödrev kan orsaka att ren och vilt kan komma in i väg- 

och järnvägsområden via dessa.  

 

3. Bild från en av de autokameror som används för att följa upp älgar och renars 

användning av viltslussar utmed E10 Svappavaara. Dessa två renar går vid viltslussen 

på utsidan viltstängslet.      

 

Både uthopp och viltsluss är otestade för ren, men båda konstruktionerna finns nu 

längs E10 vid Svappavaara där studier pågår (Godeau 2019). Under dessa pilotstudier 

har inga renar setts använda någon av de 8 viltslussarna som monterats på E10. I den 

mindre sammanställning över beteenden som gjorts inom ramarna för denna 

pilotstudie vid E10, verkar antagandet att älgar rör sig intill viltstängslet på vägsidan för 

att söka en utväg i viss mån kunna bekräftas. Älgar har vid åtta tillfällen dokumenterats 

med att buffa och trycka med mulen mot någon av viltslussarna (de har alltså 

identifierat slussen), 6 av dessa 8 händelser har skett från fel sida, dvs de har försökt 

komma in till vägen.  

Det finns inte tillräckligt systematiskt uppföljningsarbete för att kunna värdera varken 

uthopp eller viltsluss för ren, men renskötare är kritiska till båda konstruktionstyperna. 

Renar är inga hoppande djur vilket troligen försvårar användningen av uthopp. Renar 

är dessutom relativt lätta att styra med hjälp av stängsel, plastband etc., vilket troligen 

innebär att de inte kommer tränga sig ut från viltslussen.  
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4. Uthopp vid motorväg, E6 Rabbalshede. Uthoppet är byggt i sten från byggarbetsplatsen, 

men andra material som ofta används är L-stöd. Foto: Mattias Olsson, EnviroPlanning.  

 

Inom vägplaneprojektet E10 Avvakko - Lappeasuando har en idé om stängseltratt 

kommit fram som förslag. Förslaget bygger på att man leder ut djuren från det 

stängslade området via en avsmalnande tratt, med en smal stängselöppning vid 

avslutet. Denna lösning är enkel och kostnadseffektiv men det finns risk att en sådan 

stängseltratt inte förblir enkelriktad, vilket innebär att djur även skulle kunna använda 

den för att komma in på vägområdet. Speciellt stor risk kan det vara vintertid vid djup 

snö då djuren ofta använder spårlöpor för att röra sig i landskapet. Det vore önskvärt 

att testa åtgärden under ordnade förhållanden och med ett vetenskapligt upplägg. 

Möjligen kan stängseltratten kompletteras med ett lägre uthopp (med en höjd av ca 1 

m) i själva mynningen för att motverka att djur tar sig in via stängseltratten (Figur 5).   

  

5. Principskiss – förslag till stängseltratt med lågt uthopp vid mynningen. Källa: Trafikverket 

2018  
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Faunapassager 

Faunapassager är till för att djuren skall kunna korsa väg eller järnväg på ett säkert sätt 

och därmed bryta barriäreffekten och samtidigt minska mängden viltolyckor. De kan 

vara av flera olika typer och ha olika kvalité och skyddsfunktioner. Faunapassage i plan 

är en öppning i viltstängslet som skyltas upp, antingen med viltvarningssystem eller 

med fasta skyltar och om möjligt även med en önskvärd hastighetssänkning. En 

faunabro är en planskild lösning i form av en bro över vägen eller som en faunaport där 

djuren går under vägen. Faunapassager bör användas där infrastrukturen utgör en total 

barriär och passagernas storlekar och lägen ska anpassas efter de arter som ska 

passera.  

Planskilda faunapassager har fördelen att de är säkrare då djur aldrig kommer in på väg 

eller järnväg men då de innebär brobyggnationer blir de ofta dyra. Fördelarna för 

renskötseln är att djuren kan hållas skilda från trafik vilket minskar olycksrisken. 

Faunapassager i plan kan användas på vägar och järnvägar med lägre hastigheter och 

med låg trafikmängd då sannolikheten för kollision minskar betydligt.  

Faunapassager för ren 

Inom renens utbredningsområde byggs passager för både ren och vilda djur, 

samlingsnamnet för dessa passager bör vara faunapassager då all fauna behöver 

inkluderas. Målarterna kan givetvis skilja sig och ur planeringssynpunkt kan 

faunapassager ibland ha renskötselns behov som utgångspunkt (faunapassage för ren), 

och ibland älg (faunapassage för älg) etc. Men målet bör vara att de skall kunna 

användas av både vilda djur och ren, och vara öppna att använda av djuren året om.  

SLU har via forskningsprogrammet TRIEKOL III (www.triekol.se) fått ett anslag under 

2019/2020 för att studera några av de faunapassager som Trafikverket har anlagt för 

ren och vilt i region Nord. Utgångspunkten är att undersöka vilka parametrar som 

påverkar friströvande ren, men även att undersöka hur faunapassagerna fungerar vid 

drivning av djur.     

 

6. Ren som passerar över bro för renar vid Sangis, Haparandabanan. Källa: TRIEKOL III.  

http://www.triekol.se/
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Trafikverket genomförde under 2013 och 2014 en utredning av fyra stycken 

faunapassager för ren inom renskötselområdet (Bergstén m fl 2014). I denna utredning 

ingick fyra planskilda passager i form av broar över väg och järnväg och deras funktion 

för renar och övriga däggdjur kontrollerades och utvärderades med hjälp av snö-

spårning vintertid, medverkan vid renflytt samt intervjuer med renskötare. Författarna 

har identifierat fem faktorer som påverkar faunapassagens effektivitet för renskötseln.  

 Faunapassagens läge i förhållande till flyttled och till andra störningar såsom 

aktuella och framtida exploateringar. 

 Faunapassagens bredd i förhållande till dess längd får inte vara för låg men 

studien visar dock på att en renpassage kan ha en positiv effekt för 

friströvande ren även om kvoten bredd/längd understiger det 

rekommenderade värdet 0,8. 

 Hög trafikintensitet kan leda till en sämre funktion varpå skydd mot buller och 

ljusreflexer kan vara nödvändigt. 

 Bullerskydd bör inte användas på smala faunapassager för ren. Det beror 

troligen på att passagen då uppfattas som trång för djuren. Det är inte klarlagt 

vid vilka brobredder som skärmar har positiv effekt, något som är kvar att 

utreda.  

 Vegetation som ansluter passagen med omgivande miljöer är viktigt för 

funktionen.  

 

7. Ren drivs över faunapassage över järnväg vid Råtsi. Foto: Maria Bergsten, Ecogain. 

TRIEKOLS forskning om faunapassager 

TRIEKOL bedriver forskning om infrastrukturens påverkan på biologisk mångfald, där 

flera delprojekt handlar om större däggdjur. Forskningen är inriktad till att utvärdera 

genomförda åtgärder för att minska den negativa påverkan som infrastrukturen har på 

faunan (Trafikverket, 2015). De rapporter som produceras baserar sig på kunskap om i 

första hand vilda klövdjur som älg och rådjur. Många aspekter mellan de vilda 

klövdjuren och ren liknar dock varandra, t.ex. vägar och järnvägars barriärpåverkan och 
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mortalitet. Men det finns flera skiljeparametrar i förflyttningsmönster, djurens 

beteende och gruppstorlekar vilket förändrar förutsättningarna för planering av 

faunapassager. Det som framförallt skiljer ren från övriga däggdjur är att renen har en 

skötare. En förvaltare som påverkar dess vistelseområden, rörelsemönster, kan förklara 

behov, brister och beskriva åtgärdsförslag.  

Innevarande forskningsprojekt inom TRIEKOL III med angränsning till ren och renskötsel 

är delprojekten: 

1) viltanpassning av existerande broar  

2) faunapassager i plan med aktiva viltvarningssystem  

3) planskilda passager för större viltarter 

 

Projekten har en tidplan från hösten 2017 till december 2022. TRIEKOL har under 2019 

fått uppdraget att inkludera uppföljning av renpassager vid Haparandabanan, E4, E10 

etc. Däribland finns bro för renar över E4 vid Harrioja, ekodukt Sangis vid 

Haparandabanan och bron för renar vid Mertainen.  

    

8. TRIEKOL fas III driver forskning om ren och infrastruktur. Bland annat undersöks hur 

renpassager längs Haparandabanan, E10 och E4 används av friströvande ren. Bild på 

en ren som uppenbart funderar på att gå igenom en faunaport kombinerad med enskild 

väg under Haparandabanan. Foto: TRIEKOL III  

 

Faunapassager i plan  

På stängslade vägar har Trafikverket anlagt faunapassager i plan vid ett flertal platser. 

Faunapassager i plan är en öppning i viltstängsel där både ren och vilda djur kan 

passera över vägen eller järnvägen. I norra Sverige är passagetypen relativt vanlig, och 

både permanenta och tillfälliga faunapassager i plan förekommer. I studien E4 stängsel 

och passager för ren och vilt (Trafikverket 2019a) beskrivs bland annat brister med 

oövervakade faunapassager i plan och i studien föreslås åtgärder kopplat till 

stängselsystem och passagemöjligheter.  
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De permanenta faunapassagerna i plan är ofta öppningar i viltstängslet med 

varningsskyltar eller på ett fåtal platser med detektion och övervakning kring 

faunapassagen, kopplat till varningssystem. Vid faunapassager i plan finns det en 

överhängande risk att fritt strövande renar tar sig in på vägområdet. Detta i sin tur 

riskerar att orsaka trafikolyckor och innebär stora säkerhetsrisker för renskötare när de 

ska ta hand om renar som skadats eller dödats inom vägområdet. Många av dessa 

stängselöppningar är bristfälligt utformade då det inte finns några skyddsanordningar 

vid dessa platser. I princip blir det en plats längs en stängslad sträcka där skyddet är 

borttaget, alltså en avsaknad av skyddsanordning. Skall faunapassager i plan tillämpas 

behövs en detaljerad och genomtänkt lösning tillämpas, som är anpassad till de 

platsspecifika förhållandena. Lösningarna behöver hantera flera säkerhetsaspekter, 

bland annat renens säkerhet, trafiksäkerhet och att djur inte vandrar in mellan 

viltstängsel etc.    

Tillfälliga faunapassager i plan innebär en möjlighet att öppna vissa sträckor i stängslet 

när djur behöver passera. Detta kan vara vid flytt till eller från vinterbetesmarker (vid 

kusten) för samebyarna, vilket innebär att passagen endast hålls öppen medan djuren 

drivs över vägen. Tillfälliga passager i plan kan också hållas öppna under något längre 

perioder för att tillåta eftersläntrande renar att passera vägen. Ett problem med 

faunapassager i plan är att samebyarna behöver stöd av polisen att stoppa trafiken, 

framförallt på vägar med stora trafikflöden t ex E4. Detta är svårt ur 

planeringssynpunkt för både samebyn och Polis, och Polisen har ofta svårt att bistå på 

grund av resursbrist.  

Ett flertal stängningsbara (stängs manuellt med viltstängsel) renpassager i plan har 

anlagts längs stambanan genom Västerbotten och Norrbotten. Under 2020 har det 

genomförts en uppföljning av funktion av både stängselsystem och dessa 

faunapassager (Winterås och Olsson 2020). Utredningen presenterar ett förslag på 

förändrad utformning av faunapassagerna samt instruktioner för drift och underhåll 

hur de skall skötas. Förslaget innebär i grunden att alla faunapassager hålls öppna men 

att de kan stängas vintertid om renskötseln har ett behov av att stänga dem. Finns det 

inga renar i närområdet hålls faunapassagerna öppna under vintern. Hanteringen av 

faunapassagerna innebär en medelväg utifrån renskötselns behov av att ha passagerna 

stängda när de har renar i området, och de säsongsvandrande älgarnas behov att 

kunna röra sig mellan sommar- och vinterbetesområden (Winterås och Olsson 2020). 
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9. En faunapassage i plan är en typ av faunapassage som kan användas på vägar och 

järnvägar med låga trafikvolymer. Trafikverket arbetar just nu med de tekniska 

beskrivningarna för denna typ av passage (inkluderad med viltvarningssystem) och 

planerar att ta fram rekommendationer när faunapassage i plan kan vara ett alternativ. 

Illustration Elin Holgerus, EnviroPlanning AB.  

 

I Södra Sverige finns faunapassager i plan på ett fåtal platser, bland annat temporära 

stängselöppningar längs väg 549 mellan Partille och Landvetter, längs väg E22 vid 

Haraldsmåla norr om Kalmar (Lindqvist m fl. 2017) samt vid väg 108 Sjödiken. I sin 

enklaste form har viltstängslet bara tagits bort på var sida vägen och djuren kan vandra 

över vägområdet. Det finns även planpassager där viltstängslet är anpassat och vinklat 

för bättre funktion, som vid viltsluss Osby (väg 23) och E4 vid Rosviksbodarna. På båda 

dessa platser genomfördes också försök med viltvarningssystem, men båda platserna 

är idag stängda bland annat på grund av bristande funktion av de viltvarnande 

systemen, och det fanns även detaljer i vägutformningen som var bristfällig. Det finns 

ett flertal nya faunapassager i plan med viltvarningssystem i planeringen, bland annat 

vid väg 42 vid Koberg och vid Kärraholm - väg 27 sydöst om Borås.    

Faunapassager i plan kommer att behövas som ett alternativ eller komplement till 

planskilda passager – men det behövs fortfarande forskning och utveckling av 

utformningsdetaljer. För att göra faunapassagen i plan säkrare för både ren/vilt och 

trafikant kan olika typer av varningssignaler tillämpas, vilka beskrivs i nedanstående 

stycken. Det finns även innovationsförslag presenterat för Trafikverket att temporärt 

kunna stänga faunapassagen i plan under tider med förhöjd risk för viltolyckor eller 

viltpåkörningar (Olsson m fl 2019b). Stängningsfunktionen skulle kunna vara 

automatisk med ex bomsystem och styras utifrån risker för både djur och trafikanter. 

Faunapassagerna skulle exempelvis kunna stängas under vissa tider på dygnet när det 

utifrån trafikflöden och mörker kontinuerligt uppstår farliga situationer mellan djur och 
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trafik. Det är dock oklart om en sådan lösning påverkar den ekologiska effekten av 

faunapassagen, alltså hur djuren påverkas av att faunapassagen ibland är stängd när de 

vill passera.    

Metoder för att varna för ren och/eller vilt längs väg och järnväg 

I takt med att ny teknik utvecklas kan nya metoder skapas för att aktivt varna bilister 

eller lokförare för ren (Wagner m fl. 2019). Det finns flera olika teoretiska 

användningsområden och det pågår ett flertal utvecklingsprojekt. Varningssignalerna 

kan ex utlösas från ren som är sändarmärkta och bär med sig geografisk information 

som sänds ut till enheter vid vägen (AnimalSense – Umeå Universitet och NIBIO). 

Varningsenheterna kan ex sättas på toppen av snökäppar och varna bilister när djuren 

närmar sig vägen (Figur 12).  

Andra tekniska lösningar bygger på att detektera djur i närheten till vägar och via 

omställningsbara skyltar varna trafikanterna när djur är i närheten. Man kan också 

tänka sig variabel skyltning och kanske även variabel hastighet vid tider då ren rör sig i 

vägnära områden. Utvecklingspotentialen gällande aktiv viltvarning är stor och behöver 

utvecklas för att kunna bli ett framtida verktyg för att minska antalet trafikolyckor med 

ren och vilt.     

Viltvarningssystem 

För en ökad säkerhet kan faunapassagerna i plan förses med ett system för detektering 

och varning av djur (Huijser m fl 2009). Systemens syfte är att varna trafikanter 

och/eller minska fordonens hastighet när djur finns i faunapassagens omedelbara 

närhet. Dessa system finns på ett flertal platser i USA, Canada, Italien, Nederländerna 

och Schweiz, samt även på enstaka platser i Finland och Sverige (Bäckström 2009, 

Huijser och McGowan 2003). Det är av stor vikt att den tekniska lösningen fungerar 

tillfredsställande i och med att både ren och vilt kan använda dessa faunapassager 

frekvent (Olsson 2012, Lindqvist m fl 2107). Det är också viktigt att vägmiljön på 

platsen är anpassad till faunan, vilket innebär att hastigheten bör vara sänkt, gärna 1+1 

väg för att undvika omkörningsolyckor med vilt eller ren i faunapassagen och att inga 

räcken eller dylikt försvårar passage för djuren (Huijser m fl 2009).  

I tidigare studier påtalas vikten av att kommunicera viltvarningen på rätt sätt till 

trafikanterna, för att de skall förstå varningen och agera därefter (Grace m fl 2015). De 

frågeställningar som behandlar kommunikationen till trafikanterna behöver dock mer 

fokus, speciellt nu när tekniken för varningssignaler utvecklas. De viltvarningssystem 

som anlagts i Sverige kommunicerar via en omställningsbar skylt till bilisterna, likt 

skylten på figur 10.        
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10. VMS-skyltar med ex älgsymbol kan tändas upp när djur är i faunapassagen och därmed 

varna bilister. Foto från Haraldsmåla E22, faunapassagen ligger ca 250 m bortanför 

VMS-skylten. Foto: Mattias Olsson 

 

Beskrivning av önskvärd funktion 

Värmekameror, radar, IR eller dylikt skall övervaka områden i faunapassagens båda 

mynningar och dess omedelbara närområde. När ett större däggdjur (ren, älg, rådjur 

etc) kommer in i detektionszonen aktiveras omställbara skyltar (variabla 

meddelandeskyltar – VMS) för att varna trafikanter om att djur är i faunapassagen. 

VMS-skyltar kan ex bestå av en älgskylt eller renskylt som lyser upp, likt de skyltar som 

finns vid E22 faunapassage Haraldsmåla (Figur 10). Val av detektionsmetod behöver 

belysas och testas ytterligare, vilket Trafikverket samt TRIEKOL III genomför under 2019 

till 2022. Om åtgärden skall kunna tillämpas i norra Sverige behöver de nya systemen 

också testas på renar samt i snörika och kalla områden för att säkerställa den tekniska 

funktionen. 

Varje plats kan stå under och styras från ett överordnat system för drift och 

funktionskontroll. Trafikverket bedriver ett tekniskt utvecklingsarbete för att finna 

långsiktigt hållbara lösningar för en överordnad funktionskontroll och 

driftsinformation. På sikt kan man tänka sig att de överordnade systemen även 

kontrollerar vad som händer i faunapassagen i realtid. Det skapas en farlig situation när 

djuret går upp på vägen och på sikt kan det vara önskvärt med ytterligare en 

kontrollfunktion i systemet. Skulle renen eller älgen ex gå in mellan viltstängslen och 

vandra längs vägen/järnvägen kan det aktiveras en utökad viltvarning med befintlig 

skyltning eller kanske varningssignaler som riktar sig till djuren (skrämmande 

ljudsignaler etc) för att dessa skall vända tillbaka mot faunapassagen och 

förhoppningsvis gå ut i naturen igen. Renskötare, Polis, trafikledning och 

eftersöksjägare kan behöva kontaktas om djuren vandrar in mellan viltstängslen. 
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Denna övervakningsfunktion kan vara svår att realisera initialt men det finns 

utvecklingspotential beroende på hur de viltvarnande systemen kommer utvecklas.        

Hittills har varje viltvarningssystem (E22 Haraldsmåla, väg 23 Osby samt E4 

Rosviksbodarna) fungerat som enskilda enheter, alltså inte haft samma överordnade 

system för drift och underhållskontroll. Målet är att Trafikverket skall få ett system av 

enheter med liknande funktion och drift etc. Nu pågår utveckling av tekniken för 

viltvarningssystem och inkoppling i det system som Trafikverket har för att övervaka 

otillåten vistelse på bangårdar (muntlig källa: M. Olsson, TRIEKOL III).   

Viltsäker järnväg 

Viltsäker Järnväg drivs som ett innovationsprojekt i syfte att utveckla och testa tekniska 

lösningar för att skrämma bort större klövdjur från banvallen innan tågen kommer 

(Olsson och Seiler 2015). Ren är inte inkluderade i analyserna utan förhöjda frekvenser 

av älgpåkörningar ligger bakom planeringen av framtida åtgärder i en första fas.  

Projektet har bidragit till att Trafikverket nu utvecklar en plattform och systemstandard 

för viltvarningssystem vid faunapassager i plan, för att gemensamt kunna sköta drift- 

och underhållsfrågor. Målet är att samma kommunikationsplattform och grundteknik 

skall kunna användas vid faunapassager i plan på både väg och järnväg. De slutgiltiga 

händelserna efter larm kommer däremot skilja sig mellan väg och järnväg. På väg skall 

trafikanten i första hand varnas och sänka farten vid faunapassagen, men på sikt kan 

givetvis även varningssignaler utvecklas för att skrämma bort djuren från vägsystemen 

om det uppstår en farlig situation. Vid järnväg är det djuren som i första hand behöver 

skrämmas från banvallen innan tågen ankommer.  

Projekt Viltsäker Järnväg Fas I initierades 2012 genom samverkan mellan Trafikverket, 

SJ, SLU och EnviroPlanning AB och grundar i en första analys av viltpåkörningar i Sverige 

som publicerades (Seiler et al 2011). En förstudie genomfördes 2014-2015 som 

avgränsade ett nytt åtgärdskoncept och la upp en plan för att utveckla och testa 

innovativa förslag på viltavvärjande åtgärder på utpekade ”hotspots”  för viltolyckor 

(Olsson och Seiler 2015). Projektet i sin helhet omfattar: 

 a) ett investeringsprojekt (WSP, Trafikverket) som svarar för stängsling av järnvägarna 

och installation av teststationerna med tillhörande teknisk utrustning för djur- och 

tågdetektion, övervaknig och kommunikation; och 

 b) ett forskningsprojekt (SLU och EnviroPlanning) som utvecklar 

viltavvärjningsmetodiken och genomför experimenten.  

Under forskningsdelens första fas (2016-2018) tog Trafikverket fram järnvägsplaner för 

de utvalda teststräckorna. Studier om ostängslade järnvägars barriärpåverkan 

(pågående studie) samt videoövervakning från loken har genomförts (Bhardwaj m fl. 

pågående studie). Under fas 1 har även systemfunktionen för övervakning av 

teststationer (samt även faunapassager i plan för väg) utvecklats och en 

förvaltningsorganisation finns nu på plats inom Trafikverket för att hantera drift, 
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funktionskontroll etc. Detta steg är viktigt för att kunna fortsätta utveckla de olika 

komponenterna i den tekniska anläggningen (både för väg och järnväg).     

I Viltsäker Järnväg Fas II (2019-2022) testas avvärjningskonceptet i praktiken när de 

första teststationerna anläggs (Figur 11). Under 2020 genomförs kontrollerade 

skrämselexperiment utanför järnvägsmiljö för att bättre avgränsa och tolka testerna i 

driftmiljö. Skrämselutrustning monteras vid saltstenar eller andra attraktiva platser i 

landskapet där framförallt älg, rådjur och vildsvin utsätts för olika typer av varnande 

signaler. Tillsammans med SJ planeras en studie om en mobil viltavvärjning från lok och 

när teststationerna är installerade startas experimenten med stationär viltavvärjning. 

Projektet samarbetar aktivt med myndigheter och företag i Sverige och avser att 

utveckla konkreta samverkansprojekt med utländska forskningskonsortier (t ex Bane 

NOR, Deutsche Bahn, Österreichische Bundesbahn, samt forskare i Japan, Polen, 

Kanada och Sydafrika). I Fas II har strategiska beslut tagits för att på sikt kunna 

inkludera både de särskiljande och gemensamma frågorna som rör ren och älg.     

 

11. I projekt Viltsäker Järnväg skall viltvarnande signaler testas för att skrämma bort djuren 

innan tågen ankommer. Systemuppbyggnad av viltvarningssystemen följer samma 

principlösning som för faunapassager i plan på väg. Skiss: Lars Jäderberg, SLU.   
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AnimalSense 

AnimalSense är ett kompetenscenter som utvecklar teknologi för övervakning av 

tamdjur. Centret består av flera olika projektpartners, som innefattar; SLU (SE), NIBIO 

(Norwegian Institute of Bioeconomy Research) (NO), Centria – University of applied 

scienses (FI) Saltfjellets renbetesdistrikt (NO), Statens Vegvesen (NO), Svenska 

Samernas Riksförbund (SE), ProAgria Central Ostrobothnia (FI), Ildgruben 

reinbeitesdistrikt (NO), Biocontrol AS (NO) och Telespor AS (NO). Mer om projektet kan 

läsas på projektets hemsida: http://www.animalsense.eu/  

 

12. Tänkbar funktion av renvarningssystem inom AnimalSence projektet (illustration 

Johannes Karlsson, Umeå Universitet, bild från Wagner m fl 2019)  

 

Ett delprojekt behandlar ny teknik för renvarning vid vägar. Systemet innefattar 

märkning av djur med sändare, samt mottagande enhet som varnar trafikanter. 

Halsbanden skickar ut en radiosignal till en liten enhet på snöstolparna som aktiverar 

LED-lampor. När en ren med halsband är inom 50 - 75 m från enheten så tänds LED-

lamporna och varnar därmed trafikanter att det finns ren i området (Figur 12). Den 

beräknade kostnaden för ett sådant halsband är cirka 150 kr och batteritiden är 

uppskattad till 10 år (Eilertsen och Karlsson, 2014).  

Varningssystemet utvecklades 2014 - 2015 och testas under vintern 2017 - 2018 i 

fältförsök längs med väg 364 mellan Norrbyn och Renfors vilket är vinterbetesmark för 

Malå sameby. Vid fältförsöket utrustades 200 renar med halsband med sändare, 

renarna beräknas finnas i området runt väg 364 årligen från december till mars. Längs 

med teststräckan har det satts varningsljus upp med 50 - 100 meters mellanrum. När 

en ren närmar sig vägområdet så tänds närliggande blixtljus och varnar därmed 

trafikanter. Efter testperioden ska en utvärdering genomföras av teknik och 

varningseffekten.  

  

http://www.animalsense.eu/
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Övriga åtgärder 

Tillsatsmedel i vägsalt 

Då vägsaltet har olika typer av negativ påverkan på naturmiljö och grundvattenkvalitet 

samt att det dessutom lockar både ren och vilt till vägarna har det efterfrågats bättre 

alternativ. Som ett led i detta har ett flertal studier genomförts där man testar olika 

inblandningar för att minska de negativa effekterna av saltet.   

2015 genomförde Sweco en utredning åt Trafikverket drift och underhåll i region Nord 

med målet att genom litteraturstudier och fältförsök försöka hitta ett tillsatsmedel till 

vägsalt (Rosendahl och Sjaunja 2015). I litteraturstudien kunde inga entydiga långvariga 

positiva resultat påvisas från någon av tillsatserna eller så var tillsatserna opraktiska att 

nyttja. Därefter genomfördes intervjuer med renägare och efterföljande fältförsök med 

kryddor som tillsats. Försöken visade på att renarna i testet undvek att äta saltet och 

att chilipulver var den krydda med störst frånstötande effekt. Chili i stora mängder kan 

dock ha negativ effekt på omgivande miljö och vatten eftersom det är giftigt i stor 

koncentration. Test avseende detta skulle behövas om detta ska användas i 

Trafikverkets anläggning. 

Även inblandning av sockerlösningar i vägsaltet har testats, där älg erbjöds två olika 

alternativ; vanlig saltsten samt en sockersaltsten. Resultaten visade att älg i detta 

”cafeteriaförsök” (djuret erbjöds fritt att välja mellan olika saltstenar) föredrog 

sockersaltstenar framför saltstenar (Hedin F. 2006). Författaren framhåller att vidare 

och fördjupade studier behövs för ren och för att få fram mer information om 

sockersaltlösning kan vara funktionellt alternativ till vanligt vägsalt.      

I takt med att vintrarna blir mildare kan behovet av vägsalt öka både i tidsspannet över 

säsongen men även geografiskt över större delar av Sverige. Därav finns stort behov av 

att testa olika typer av alternativ, vilken effekt de har för avisning, men samtidigt vilka 

kumulativa effekter dessa kan ha, både på ren, vilt, grundvatten och vegetation.     

Reflekterande kantstolpar 

Reflekterande kantstolpar eller viltspeglar som de också kallas har använts under lång 

tid för att försöka minska antalet viltolyckor. Själva tanken är att strålkastarljuset skall 

reflekteras och sprida ett ljus ut i terrängen som skall få djuren att stanna till och inte 

korsa vägen när fordon kommer. Viltspeglar utvärderades redan på 1970-talet i Sverige 

(Ekblom 1979). Ekblom utförde sitt försök på 80 st teststräckor i 17 län, utan någon 

mätbar effekt på en minskning av antalet viltolyckor vid försökssträckorna. Under åren 

har dock viltspeglar använts frekvent både i Sverige och Europa och efterföljts av flera 

olika studier. Det finns inga specifika studier om reflekterande kantstolpar kan ha 

funktion för ren, utan alla studier riktar in sig på de vilda hjortdjuren.    

Seiler och Willebrand genomförde en litteraturstudie och fältförsök för att samla 

kunskaperna (Seiler m fl 2017). Litteraturstudien tydliggjorde att de rapporterade 

minskningarna i olyckstal inte nödvändigtvis berodde på reflektorerna utan mycket väl 

kan ha återspeglat en naturlig variation i olyckstal eller orsakats av andra, icke 

kontrollerade faktorer. Många uppföljningsstudier var av låg kvalité och inte 
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vetenskapligt upplagda, involverade för korta tidsperioder eller för små provstorlekar 

och saknade kontrollsträckor. Mer omfattande och vetenskapligt trovärdiga studier har 

däremot, med få undantag, inte kunnat bekräfta någon viltolycksreducerande effekt av 

viltreflektorer eller ens någon effekt på djurens beteende. Dock rekommenderas 

experimentella studier på både djurs och trafikanters beteenderespons på olika 

varningssignaler. 

Resurser i landskapet 

Ren går ofta upp på väg och järnväg under vintern för att det är lättare att gå där än 

ute i terrängen, samt för att komma åt salt (gäller de vägar som saltas). Snödjupen 

påverkar rörelsemöjligheterna och energiförbrukningen. I det sammanhanget blir vägar 

och järnvägar attraktiva vandringskorridorer, vilket ökar riskerna för trafikolyckor. 

Åtgärder som hanterar landskapsfrågor bortom själva intrastråken är relativt otestade 

för större klövdjur och ren, men det kan finnas stor potential att minska djurens 

intresse för resurserna som infrastråken meder, framförallt vintertid (Grosman m fl. 

2009).  

Landskapsförbättrande åtgärder kan exempelvis innebära att ploga delar av 

skogsbilvägarna och att sätta saltstenar eller andra saltkällor kontinuerligt längs 

skogsbilvägar för att minska intresset för renarna att använda huvudvägnätet och 

järnväg som vandringskorridorer. Stödmatning vid strategiska områden kan även detta 

få positiv effekt då tätheterna kring infrastrukturstråken kan minskas, i enlighet med 

norska studier (Rolandsen m fl. 2017).  

Projekt som tillför resurser i landskapet bortom infrastråken behöver inkludera flera 

intressenter då Trafikverket inte har rådighet över annat än infrastrukturkorridoren. En 

försvårande förutsättning är att Trafikverket fastnar i juridiken för åtgärder utanför 

infrastråken då de behöver rådighet för markytor där åtgärder skall genomföras.   
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Tabell 2. Sammanställning av genomförda åtgärder (samt några förslag till ej testade åtgärder) 

och försök med ren som fokusart.   

 Åtgärdstyp Genomförda åtgärder / 
Försöksområden 

Uppföljning / Forskning 

Stängselsystem     

Uthopp* Fåtal uthopp E10 omkring 
Svappavaara.  

Inga studier.  

Viltsluss* 8 st viltslussar har anlagts på 
försök vid E10 Svappavaara. 

Pågående pilotstudie E10 Svappavaara 
(Godeau 2019).  

Stängselstratt* Förslag från Girjas sameby 
angående E10. 

Inga studier. 

Färister Inga försök med fokus på ren. Inga studier. Stort behov av teknisk 
lösning i snörika områden.  

Faunapassager     

Faunapassage 
bro/port 

E4, Haparandabanan, E10 etc.  Pågående studier, tillägg till TRIEKOL. 

Faunapassager i plan 
väg 

Inga åtgärder eller försök med 
ren som fokusart. 

Teknisk utrustning testas vid v 108 
Svedala för kronhjort, rådjur, vildsvin.  

Faunapassager i plan 
järnväg 

Inga åtgärder eller försök med 
ren som fokusart. 

Testar principer för älg och annat vilt i 
projekt viltsäker järnväg.  

Varningssystem     

AnimalSence  Pilotstudier Malå sameby, väg 
364. Saltfjellet Norge. 

Väg 364 - 200 renar med sändare 2017-
2018. Fleråriga försök 2017-2020 
Saltfjellet Norge.  

Porokello Renfors åkeri, 35 st användare 
sträckan Skellefteå-Boliden-
Kristineberg. Större spridning av 
appen i Finland.  

Inga studier i Sverige. Finsk studie 
(Kotituomi mfl 2019). Behov av mer 
studier.  

Övriga åtgärder     

Resurser i 
landskapet (ploga 
skogsbilvägar, salt 
etc) 

Inga genomförda åtgärder för 
ren. 

Fåtal internationella studier, behov av 
undersökningar, med ren som fokusart. 

Tillsatsmedel i 
vägsalt 

Försök med olika tillsatser, 
sockerinblandning etc. Inga 
entydiga långvariga positiva 
resultat.   

Hedin F. 2006, Rosendahl och Sjaunja 
2015. 

Reflekterande 
kantstolpar 

Inga tester specifikt för ren. Ingen noterad effekt för vilt (Seiler och 
Willebrand 2017). 

 

*Markerade åtgärdstyper kan även samlas under begreppet ”utrymningsvägar för ren”. 

Dessa handlar om att hitta fungerande lösningar att ta sig ut från vägområdet för ren 

som har hamnat på ”fel” sida om stängslet. 
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5.3 Underlag från andra aktörer  

Renbruksplaner 

År 1998 inleddes ett arbete med att ta fram renbruksplaner, som förvaltas och ägs av 

den enskilda samebyn. Samebyarna har fram till idag kommit olika långt i framtagning 

och utveckling av renbruksplaner. Sedan 2016 erbjuder Sametinget de enskilda 

samebyarna stöd i utvecklingsarbetet med renbruksplaner. Planerna är ett sätt att 

beskriva renskötselns areala behov och bygger på gammal traditionell kunskap om 

landskapet med stöd i moderna GPS- och GIS-verktyg. I renbruksplanerna redovisas 

samebyns skötselområde och delas upp i betestrakt, kärnområde, nyckelområde, 

lågutnyttjat område och åtgärdsområde.  Resultatet av skrivbordsarbetet kontrolleras i 

fältinventering varefter  eventuella justeringar sker .   

GPS-data från halsband på renar möjliggör övervakning av renarnas rörelser i realtid 

och renarnas årscykel och deras beteende kan analyseras. Tillsammans med 

omvärldsfaktorer såsom andra näringar och infrastruktur så möjliggörs bedömningar av 

kumulativa effekter och beteendeförändringar hos renarna. Renbruksplanerna är 

dynamiska och ses som levande dokument och uppdateras kontinuerligt. 

För att samla och koordinera renbruksplanerna används RenGIS vilket är en nätbaserad 

GIS-applikation. En mobilanpassad applikation som kan användas av renskötare i fält är 

under utveckling. Via SLU tillhandahålls WRAM till de samebyar som utvecklar 

renbruksplaner. WRAM är en teknikoberoende server för att lagra renars GPS-

positioneringar vilket kan användas i samband med RenGIS. 

Regionala planer för grön infrastruktur 

Länsstyrelserna har fått ett regeringsuppdrag att skriva regionala handlingsplaner för 

grön infrastruktur, i vilket Sametinget medverkar tillsammans med länsstyrelserna i 

norra Sverige. Studien görs i samverkan med utvalda samebyar, Sametinget och 

Skogsstyrelsen. Samebyarna är spridda över hela renskötselområdet och har olika grad 

av markanvändning. Grön infrastruktur handlar om långsiktig hållbarhet i våra 

ekosystem. Det är ett relativt nytt begrepp, men tänkesättet är inte nytt. Det handlar 

om hur allt hänger ihop och hur landskapet påverkar människors, djurs och växters 

livsvillkor. 

Den gröna infrastrukturen är nödvändig för en väl fungerande renskötsel och lyfter 

frågor om fungerande ekosystem och betesmarkernas betydelse för arters möjligheter 

att sprida sig i landskapet. Ett av de stora problemen för en sammanhållen grön 

infrastruktur är just infrastrukturen där påverkan finns i hela landskapet, på flera olika 

skalor och många olika ekologiska processer. Infrastrukturens specifika påverkan på ren 

innefattar bland annat renens rörelsemönster, ökad mortalitet men även renskötselns 

metoder och förutsättningar, och vilka marker som kan användas. Att renarna migrerar 

sammanhängande gör att de kan användas som indikator för den gröna 

infrastrukturen. 
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I arbetet med de regionala planerna påvisas att ren och renskötseln behöver beaktas i 

all grön infrastruktur. I detta ingår den fysiska planeringen, pågående mark- och 

vattenanvändning, i brukande och förvaltning av naturresurser.  

5.4 Internationell utblick 

Studier från Norge 

2017 gav Bane NOR, tidigare Jernbaneverket, NINA, Norsk Institutt for Naturforskning, i 

uppdrag att sammanställa kunskap runt problematiken renolyckor vid järnväg och de 

åtgärder som kan vara aktuella för att reducera antalet olyckor (Rolandsen m fl. 2017). 

Uppdraget inkluderade en omfattande litteraturstudie, analys av påkörningsfrekvens 

och effekten av genomförda åtgärder. Litteraturstudien påvisade att risken för 

klövdjursolyckor ökar med djurtätheter (korsande djurspår), trafikvolym, högre 

hastighet och dåliga körförhållanden. Studier av tamren påvisar att påkörningsrisken 

ökar med ökande beståndstäthet och snömängder när järnvägen passerar genom 

vinterbetesmarker men inte nödvändigtvis inom andra säsongsbetesområden. Studien 

påpekar även behovet av kunskap runt betesområden och renskötselns olika 

förutsättningar och arbetsmetoder inom de olika renbruksdistrikten.  

I studien har de delat in åtgärderna längs järnväg i fyra huvudkategorier: 1) åtgärd som 

skiljer djur från trafik (viltstängsel, planskilda renpassager), 2) åtgärder som reducerar 

den lokala tätheten längs trafikkorridoren (stödmatning), 3) åtgärder som hindrar djur 

från att korsa järnvägen (skrämma), 4) åtgärd som reducerar risken för påkörning när 

djur korsar (siktröjning). Viltstängsel kombinerat med planskilda faunapassager påvisas 

vara den mest effektiva åtgärden för att minska antalet renpåkörningar på järnväg. Att 

reducera tätheten av djur genom att erbjuda stödmatning långt bort från järnvägen har 

också visat sig vara en effektiv metod medan skrämselförsök och att siktröja 

infrastrukturkorridoren inte påvisat lika entydigt positiva resultat.  

Analyserna påvisar att risken för renpåkörning ökar med tätheten av djur och med 

ökande snödjup. De platser där renens vinterbetesområden överlappar med 

Nordlandsbanen är speciellt drabbat av påkörningar. Det är en av orsakerna till att 

Saltfjellets renbetesdistrikt har dubbelt så många renpåkörningar som det område med 

näst mest påkörningar.   

Det finns trender som påvisar på att hög trafikvolym leder till färre renpåkörningar 

vilket kan bero på att djuren störs av tågtrafiken samt att barriärpåverkan ökar vid 

högre trafikvolymer. Analysen visar även på en stor geografisk variation. Anledningen 

tros vara att det är stor osäkerhet om hur många renar och hur stor del av flocken som 

befinner sig i järnvägens omedelbara närhet. En faktor som också påverkar 

påkörningsfrekvensen är hur järnvägen ligger i förhållande till omgivande terräng. Är 

järnvägen liggande på bank så är snödjupet ofta lägre på järnvägsbanken varpå fler 

renar attraheras till de snöfria områdena för att nyttja dem som vandringskorridorer.  
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Antalet dödade renar är bara en del av problematiken. I tillägg kommer ökade 

kostnader, produktionsförluster, mer intensiv övervakning av renarna, och att 

markområden närmast järnvägen är problematisk att nyttja som betesland på grund av 

riskerna med renpåkörningar. Dessutom är betestillgången närmast spåren ofta god 

varpå det är svårt att hålla renar borta därifrån.  

För att väsentligen minska renolyckorna framhålls tre huvudalternativ: 1) reducera 

andelen ren, 2) reducera tåghastigheten eller 3) skärma av ren och annat vilt från 

järnvägen. Att reducera antalet renar ses inte som ett alternativ då renskötseln inte 

kan belastas för renpåkörningarna och att antalet renar är färre idag än tidigare. Den 

andra möjligheten; att låta tåg köra med reducerad hastighet skulle göra det möjligt för 

tåg att stanna och betesmarker närmast spåren skulle kunna nyttjas. Renägarna i 

området ser detta som en möjlig åtgärd men då olika delar av spåret har olika behov av 

hastighet så blir följden att hastigheten sänks för hela linjen. Detta är inte en realistisk 

lösning från BaneNor eller från tågoperatörernas sida. Det tredje alternativet är att 

sätta viltstängsel längs större delen av Nordlandsbanen. Åtgärden ger förutom en 

reduktion av renpåkörningsrisken att betesmarker nära järnvägen kan nyttjas utan risk 

samt att hastigheten kan höjas på järnvägen. Vid Nordlandsbanen ses barriäreffekten 

som ett mindre problem då järnvägen ofta går i tunnel eller på längre dalbroar vilket 

ger många korsningspunkter för ren, vilt och människor. 

I Norge startade ett projekt under våren 2018 om att med hjälp av drönarteknik varna 

längs med järnväg. Projektet drivs av BaneNor, (muntlig källa Thor Brækkan). Idag 

ringer renägare till BaneNor när renar befinner sig nära spåret vilket, och tågen kan 

köras med lägre hastighet. För att korta ner tiden som denna varning gäller så vill man 

använda drönare för att kunna säkerställa att djuren har flyttat sig från spåret och att 

normal hastighet kan tillåtas igen. 

Studier från Finland 

I Finland har studien ”Porokolarit ja niiden vähentäminen”- ”Renolyckor och minskning 

av dessa” genomförts (Kinnunen och Simonen 2011). 

I renskötselområdena i norra Finland har det under åren 2003-2010 skett 3500-4000 

renolyckor per år på vägarna. För att minska renolyckorna har enskilda försök 

genomförts sedan 1980-talet. Renolyckorna orsakar sällan allvarliga personskador men 

några personer skadas årligen. Olyckorna orsakar främst materiella skador. 

Samebyarna ersätts med ca 1,5 miljoner euro årligen för dödade renar (finansieras via 

trafikförsäkringar). 

Ett projekt för att minska renolyckorna startades i slutet av 2008, med ett 30-tal 

intressenter (”ELY keskus”, Polis, kommuner, samebyar, m fl). Projektet pågick under 

två år. Projektets mål var att utreda och identifiera åtgärder samt ge 

rekommendationer för att möjliggöra en minskning av antalet renolyckor till hälften 

under de närmaste åren. I studien redovisas olycksstatistik t.ex. olyckor/år, olyckor 

fördelat på månader, dygn, uppdelat på trafikantgrupper, tung trafik, per sameby m.m. 

Vidare beskrivs tidigare försök för att minska renolyckor kortfattat: olika reflexförsök, 
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ämnen i salt, hastighetssänkning, sidoområdesåtgärder, informationsåtgärder, GPS-

försök och försök med saltstenar som genomförts. 

Studiens delprojekt är:  

1. Statistik och analys av renpåkörning - Olika intressenter och deltagare har fått en 

bättre kunskap om orsaker till renolyckor. Resultaten har också använts i informations- 

och utbildningssammanhang samt åtgärdsplanering. 

2. Renvarning med hjälp av navigatorer - Studien visar på bristfälliga resultat då inte 

tillräcklig noggrannhet i upplösning av kartmaterial har kunnat utvecklas. Virtuella 

renvarningsskyltar bör kunna anges i navigatorer på samma sätt som rekommenderad 

hastighet. Möjligheten att nyttja GPS-sändarförsedda renar som sänder information 

om sina positioner till fordonens navigatorer bör studeras.  

3. Siktförbättrande åtgärder - Siktåtgärderna innebar 20 m röjning av sidoområdena på 

var sida vägen och bedömdes minska renolyckorna vid de vägsträckor som ingick i 

studien. Fortsatta studier samt röjning rekommenderas främst där det är en hög 

frekvens renolyckor. 

4. Hastighetssänkning på vägar med hög renolycksrisk - Hastigheten är alltid en viktig 

faktor både vid renolyckor och viltolyckor. I dessa försök påvisades att både 

hastighetssänkning och varningsskylt i gemensam kombination gav bättre effekt än 

endast varningsskyltar.    

Projektet har endast pågått i två år, därför går det inte att dra säkra slutsatser utifrån 

jämförelser av olycksstatistik i de olika testområdena. Projektet ses som en pilotstudie 

som rekommenderar åtgärder som bör vidtas eller utvecklas för att minska 

renolyckorna i Finland i större skala.  

Ett annat forskning-s och  utvecklingsprojekt är Porokello (Renskällan på svenska), Det 

är ett renvarningssystem där chaufförer använder en APP i mobiltelefonen för att 

rapportera och varna varandra när ren rör sig på och vid väg. Systemet används 

framförallt i Finland, men tester genomförs även i Sverige bland yrkeschaufförer för 

Boliden på sträckan Skellefteå-Boliden-Kristineberg. Testerna startades i maj 2019, 

men renar finns framförallt på sträckan under perioden nov-mars då djuren är på 

vinterbete. På åkeriet finns idag 35 aktiva användare som tillhandahållits telefoner 

låsta till detta system, telefonerna kan alltså inte användas för annat ändamål då det är 

mobilförbud i fordonen. Åkeriet upplever positiva reaktioner bland medarbetarna som 

vittnar om att varningarna hjälpt dem undvika kollision med ren (muntlig källa: Patrik 

Burström, Renfors åkeri). Fördelen med att varna inom ett åkeri är att dessa 

transporter ofta sker i karavan, med en mängd fordon som kör efter varandra, på så 

sätt kan de främre fordonen varna bakomliggande medarbetare.         

Projektet har ett tydligt mål att halvera antalet renpåkörningar i Finland till 2020. 

Porokello har lanserats i olika steg, där från början ca 1000 st yrkeschaufförer fick testa 

en demoversion under 2016, till att den publika appen för användning i mobiltelefon 

lanserades under september 2017. Appen har laddats ner av ca 65 000 användare och 
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används nu av mellan 300-600 personer dagligen. Renvarningssystemet fungerar 

genom att trafikanter aktiverar en varning när de ser ren vid vägen. Varningen är 

platsspecifik till en yta om ca 750 m från platsen där varningen utfärdades, och 

varningen är aktiverad under 30 minuter. Användare av Porokello får varningen när de 

kör in i den zon som omfattas av tidigare trafikanters varningssignal (Kotituomi mfl 

2019). 

Finska Trafiksäkerhetsverket har finansierat en omfattande studie och analys av 

Porokellos funktion, både ur användarperspektiv och för att minska antalet renolyckor 

(Kotituomi mfl 2019). Målet med studien var att utreda om varningssystemet Porokello 

har påverkat trafiksäkerheten och antalet renolyckor samt att ge rekommendationer 

som leder till en förbättring av tjänstens användbarhet och kvalitet. Analysen 

omfattade renolyckornas geografiska fördelning i renskötselområdet för åren 2011–

2018, samt exakt tid- och platsuppgifter om varningar från Porokello sedan 

varningssystemet togs i drift i okt 2016. I studien intervjuades dessutom sakkunniga, 

workshoppar ordnades för aktiva varnare och en webbenkät genomfördes bland 

varnare och användare av appen.  

Utifrån analysen konstaterades att antalet renolyckor på nationell nivå har varierat 

sedan 2011, och att ingen klar trend kan noteras sedan Porokello tagits i bruk. En hög 

andel av renolyckorna sker på större allmänna vägar där trafikvolymerna är höga, och 

då endast en låg andel av trafikanterna på dessa vägar använder Porokello kommer 

systemet ha svårt att slå igenom på denna vägtyp då varningarna inte når ut till så stor 

andel av trafikanterna. Yrkestrafiken står för en hög andel av användarna av Porokello, 

vilket återspeglas i en halvering av renvarningar under helgerna, jämfört med 

vardagarna. I webbenkäten uppgav cirka 9 av 10 förare att de hade ändrat sitt körsätt 

efter en varning från Porokello. Varningarna påverkade körsättet främst genom ökad 

uppmärksamhet och sänkt hastighet. 
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6. Syntes av kunskapsläge och 
kunskapsbehov  

Trafikverket finansierar idag en mängd olika utvecklingsprojekt och forskningsprojekt 

som studerar metoder för att minska de negativa effekterna av både väg och järnväg. 

Projekten utgår framförallt från det större viltet, där älg, rådjur, vildsvin etc är 

inkluderat men det finns enskilda projekt som även fokuserar på eller inkluderar ren. 

Det finns däremot inget samlat forskningsprogram för ren och infrastruktur vilket är en 

tydlig brist. För att kunna samla upp både frågeställningar och kunskaper behövs ett 

samlat grepp, med en långsiktig finansiering och långsiktig forskningsförvaltning. En del 

av kunskaperna och metoderna från viltforskningen kommer kunna användas för att 

åtgärda och mildra de negativa effekterna för ren och renskötsel, men samtidigt finns 

det unika frågor som behöver belysas och åtgärdas. De åtgärder som genomförs 

behöver i de allra flesta fall ha funktion för både vilt och ren.     

Ett pågående utvecklingsprojekt studerar tekniska lösningar för att förhindra ren att 

komma in på vägområden via stängselöppningar vid anslutande vägar (Jonsson 2018). 

Ett annat pågående projekt undersöker renens användning av faunapassager utmed 

Haparandabanan, E4 och E10, för att identifiera på vilket sätt passagerna används av 

ren och annat vilt, och för att identifiera generella faktorer som påverkar funktionen 

(delprojekt inom TRIEKOL).    

Vid en intern workshop i feb 2019 fångade Trafikverket upp medarbetarnas kunskaper 

och vilka behov som finns. Utifrån denna workshop och de litteraturstudier som 

genomförts inom ramen för denna kunskapssammanställning finns flertalet 

identifierade kunskapsbehov, bland annat:   

 Behov av riktlinjer och underlag. Mycket arbete pågår men det finns en 

önskan om tydligare gemensam målbild och väg fram mot riktlinjer och 

utvecklingsprojekt. I viss mån kan arbetet med Riktlinje Landskap (TDOK 

2015:0323) användas som stöd men anpassning till renskötsel kräver en egen 

hantering. 

 Förvaltning av renskötselfrågan inom Trafikverket. Behov av en utvecklad 

förvaltningsorganisation för frågor som rör ren och infrastruktur. 

Organisationen behöver också innehålla interna resurser för att hantera 

forsknings- och utvecklingsfrågor, utbildning och samverkan.   

 Trafikolyckor med ren. Utveckla en organisation i samarbete med andra 

myndigheter och organisationer och få till stånd en stabil finansiering för att 

hantera trafikolyckor med ren.  

 Utveckling av åtgärder för att minska påverkan från infrastruktur. Det 

innefattar utveckling av fysiska åtgärder för att minska negativ påverkan från 

infrastruktur. Det finns ett stort behov av att utveckla hela stängselsystem, 

olika passagetyper som ex planskilda renpassager, faunapassager i plan med 

varningssystem, stängningsbara renpassager i plan etc. Det finns även behov av 

att utveckla färistlösningar för att minska läckage in i stängslade områden, 
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samt evakueringslösningar för de djur som kommer innanför viltstängslet. Alla 

dessa åtgärder behöver fungera i det nordiska klimatet, där framförallt de kalla 

och snöringa vintrarna är komplicerade.  

 Forskning och utvecklingsfrågor. Det finns ett stort behov av att utveckla ett 

övergripande forsknings- och utvecklingsprogram för frågor som rör ren och 

infrastruktur. Detta innefattar även en stabil och långsiktig forskningsförvalting 

inom Trafikverket. Trafikverket driver flertalet forskningsprogram med ett 

viltfokus, men där åtgärderna även kan implementeras för ren. Det finns även 

ett behov av studier för att få grundläggande kunskaper om hur infrastrukturen 

påverkar ren och renskötsel.    

 Övriga åtgärder. Verktygslådan behöver bli större och även innefatta andra 

typer av åtgärder för att minska riskerna att renar körs på i trafiken. 

Varningssignaler, trafikantinformation etc. kan få stor betydelse för det vägnät 

som inte kan förses med viltstängsel eller andra fysiska åtgärder i väg eller 

järnvägsmiljön.  

 Åtgärder i omkringliggande landskap. Åtgärder på landskapsnivån behöver 

utredas, både ur juridisk synvinkel, men även vilka metoder som kan vara 

effektiva. Vilka resurser behöver tillföras i landskapet för att minska djurens 

intresse av att aktivt söka upp infrastruktur.   

 Miljöuppföljning. Det finns ett stort behov av styrning av pågående och 

planerade miljöuppföljningsprogram. De enskilda programmen svarar upp till 

sina lokala frågeställningar, men kan också generera värdefulla datamängder 

för inkludering i forskningsprogrammen. Styrningen behöver inkludera en 

gemensam metodik samt protokoll för rådatahantering. Det bör vara upp till 

forskningsprogrammen att styra datainsamlingen från 

miljöuppföljningsprogrammen. 

 

Parallellt med framtagandet av denna kunskapssammanställning pågår ett arbete med 

att föreslå och presentera Trafikverkets färdplan för renskötsel och infrastruktur 

(Trafikverket 2020). I färdplanen presenteras förslag till Trafikverkets övergripande 

hantering av renskötselfrågan samt identifiering av efterfrågade kunskaps- och 

utvecklingsprojekt.  
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