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VILTSTÄNGSEL VID BROAR

Förord
Montering av viltstängsel vid broar handlar ofta om att hitta individuella lösningar. Ofta måste anpassningar göras
för att tillgodose olika krav och man tvingas att improvisera. I dessa lägen gäller det att vara öppen för nya ideér
och tänka fritt. Kvalitet i funktion, utseende och livslängd är viktiga begrepp att hålla i minnet.
För att viltstängslet ska ges ett diskret utseende i vägmiljön krävs god anpassing till terrängens förutsättningar
och brons utformning. Här ska viltstänglet samordnas med såväl brokonstruktion som dess utrustning och vägens
omgivning. Tanken är att viltstängslet ska monteras fristående från bron. Detta ställer krav på detaljutformning
och helhetstänkande.
Denna skrift har tagits fram som handledning vid planering och utförande av viltstängsel vid broar. Det är min
förhoppning att skriften ska bidra till bättre förståelse samt ge tips och inspiration till bra lösningar vid projektering och montering.

Göteborg i juni 2006
Jan Sandberg
Teknisk controller, brobyggnad
Vägverket Region Väst
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Ill. 1:1. Högt ställda ambitioner av form och funktion förutsätter helhetstänkade och samverkan mellan alla teknikområden. Här ett exempel från E6 med Uddevallabron över Sunningesund i Bohuslän.

1. Säker trafikmiljö
Viltstängsel bidrar till ökad trafiksäkerhet genom att
vilt hindras från att komma in i vägområdet. Tidigare
studier visar att olyckor med klövvilt minskar med 7580% på vägar där viltstängsel satts upp. Därför monteras viltstängsel vid behov såväl utmed befintliga som
nya vägar. För att säkerställa viltstängslets funktion
har Vägverket utarbetat tekniska krav på utrustning
och utförande.
Viltstängsel måste samordnas med vägens övriga
utrustning. Då kan funktionen säkerställas samtidigt
som underhåll kan utföras så effektivt som möjligt.

Dessutom ska estetiska värden i vägmiljön tillgodoses
vilket kräver omsorg i placering och detaljutformning
av viltstängslet. Detta är särskilt viktigt då viltstängslet
monteras sent i byggprocessen.
Vid broar uppstår situationer där viltstängslet ska samverka med brons konstruktion och vägens utrustning.
Här är förutsättningarna med olika brotyper, branta
lutningar i brokoner och grundläggning i stenmaterial
inte alltid så lätta att bemästra.

kan inspirera till nya goda lösningar där viltstängsel
ska integreras i miljön kring broar. Skriften behandlar
olika principer att ansluta viltstängsel vid brokonstruktion, men även situationer där viltstängslet kan passera
genomgående under bron.

Denna skrift har tagits fram som en handledning för
planering och montering av viltstängsel som inte skadar bron. Här presenteras tips på utförande som också
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1.1 Viltstängsel

Viltstängsel sätts normalt upp på vägens båda sidor
och anpassas till olika djur och terrängens utseende.
I denna rapport behandlas viltstängsel, som i första
hand ska hindra klövvilt som exempelvis älg, hjort
och rådjur från att komma in i vägområdet.
Ett viltstängsel ska enligt standard vara minst 2,1
m högt och ha en maskvidd mellan vertikala trådar
av 15 cm. Nedtill görs maskvidden tätare för att
hindra småvilt att ta sig genom. Viltstängsel bör inte
ge större maskvidd än 10 cm mot mark. Ibland är
det också nödvändigt att gräva ner en del av nätet
för att hindra grävande djur att ta sig under. Nätet
monteras alltid mot den sida på stolpen där viltet
befinner sig. Större klövvilt hindras genom att
stängslet har tillräcklig höjd och stolpar som inte
ger vika vid belastning.
Stolparna till viltstängsel tillverkas vanligen av
tryckimpregnerat trä eller varmförzinkade stålrör.
Stolpar av stålrör finns även med plastbehandlad
olivgrön yta. Andra material som testats i viltstängsel är exempelvis corténstål, som blir rostfärgat.
Stolparna monteras i mark antingen genom att de
slås ner eller gjuts fast i betong. På berg borras hål
där stolpen eller förankringsstaget injekteras fast.
Tekniska krav på viltstängsel regleras i VGU. I
denna anges vilka egenskaper ingående stängselkomponenter ska ha, samt vilken hållfasthet som
nät och stolpar måste ha för att ge en säker funktion
och livslängd. Regelverket anger också lämplig
placering av viltstängslet i vägområdet.

Ill. 1.1:1. Viltstängsel hindrar vilt från att komma in i vägområdet. Bild från Vägverkets bilddatabas.

Lämpligt
område

Olämpligt
område

Lämpligt
område

Olämpligt
område

Lämpligt
område

Ill. 1.1:2. Principer för placering av viltstängsel i vägmiljön enligt VGU. Med hänsyn till vinterväghållning bör stängslet inte placeras
alltför nära vägkanten.
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Ill. 1.1:3. Viltstängsel utmed E6 i Bohuslän som tydligt visar hur djur följer stängslet till platser som ger passagemöjlighet. I detta fall kan vilda djur ta sig upp på en korsande bro över motorvägen. Det är
inte lämpligt med uppstickande stolpar ovan broräcket på grund av skaderisken vid en eventuell olycka.

11

VILTSTÄNGSEL VID BROAR

1.2 Viltbroar och viltpassager

Viltstängsel som begränsar vilt från att komma in i
vägområdet är inte bara effektivt ur trafiksäkerhets
synpunkt utan också ur djuretisk synpunkt. Rätt
utformat styr viltstängslet djuren till säkra passager
över eller under vägen.
Vägtrummor och vägportar fungerar ofta som naturliga viltpassager. I vissa fall behövs särskilda åtgärder
som exempelvis ekodukter, landskapsbroar, viltbroar,
viltslussar, viltportar, tunnlar och strandpassager. En
annan möjlighet är också att skapa öppningar i viltstängslet som kombineras med varselåtgärder för att
varna trafikanten att ett djur kan passera.
Vid lokalisering av vilt- eller faunapassager kartläggs
viltets rörelsemöster. Arbetet genomförs ofta i samråd
med jaktvårdsorganisationer och enskilda markägare
samt ekologisk expertis.

Ill. 1.2:1. Spårsnön visar hur viltstängsel leder djuren till
platser som ger passagemöjlighet.

12

Ill. 1.2:2. Viltbro över E6 i Bohuslän som utformats som ett timglas i plan. Rökfärgat glas har monterats i brons räcken för att hindra
bländning från bilar. Viltstängslet ansluter till brons räcken genom särskilt utformade räckesdetaljer.

VILTSTÄNGSEL VID BROAR

vägområde

längd

näthöjd för
uthopp 1m
murhöjd
1,5 m

3,5m

stängselhöjd
2,1m

terrängsida
viltsluss 4x4m

Il. 1.2:3. Fungerande viltpassage i form av en rörbro under motorväg. Notera spåren i snön som
leder in i rörbron vid sidan om bäckfåran.

Viltpassager bör utformas så att viltet ”inbjuds” till att
använda passagen. Därför gäller det att skapa en så
trygg miljö som möjligt för djuren. Om viltstängslet
placeras med god förankring i terrängen och samtidigt
fångar upp djurens rörelsemönster på ett naturligt sätt
ökar chansen att djuren kommer att nyttja passagen.
Viltstängslet bör placeras i åkerkanter, bryn, diken,
släntfot och släntkrön men också utformas så att djuren kan ha överblick över området kring viltpassagen.
Undersökning om förhållanden är nödvändig.

Ill. 1.2:4. Viltsluss eller nödutgång utmed E6 i Bohuslän. Utformningen har gjorts som ett uthopp
över ett lågt stängsel (1 m) och en stödmur som underlättar för djuren att tas sig ut från vägområdet.

Nödutgångar
Djur kan komma in i vägområdet av olika skäl och
måste därför ges möjlighet att snabbt ta sig tillbaka
in i terrängen. När djuren tagit sig in i vägområdet
söker de utgångar och följer ofta utmed viltstängslet.
Trafiken kan leda till att djuren utsätts för stress som
medför trafikfara.

från ett håll och placeras lättast i slänter från vägen.
Viltslussen kan byggas upp av stödmurar och stängsel
som tillsammans med nivåskillnaden skapar möjlighet
för uthopp över ett lågt placerat nät till en lägre nivå.
Exemplet ovan visar att höjden från den lägre nivån
är 2,5 m, vilket gör att djuren inte lockas att tas sig in
i vägområdet.

För att möjliggöra att vilt på egen hand tar sig ut från
vägområdet, kan särskilda nödutgångar i form av
viltslussar anläggas. Dessa ska endast kunna forseras
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2 Viltstängsel vid broar
Anslutning av viltstängsel vid broar ställer höga krav
på funktion och utseende. Montering av viltstängsel
sker antingen sent i byggprocessen eller under pågående driftskede. Av redovisade förslag förutsätts
att standardutrustning till viltstängsel används som
uppfyller Vägverkets krav. Föreslagna anslutningsprinciper utgår från att montage av viltstängsel alltid
ska vara fristående från bron.
Val av anslutningsprincip styrs i första hand av om
den viltfria vägen passerar över eller under bron.
Dessutom påverkas utformningen av aktuell brotyp.
Anslutningsprincipen bestämmer därmed startpunkt
och linjeföring av viltstängslet nära bron. Placering
av viltstängsel bör därför ha sin utgångspunkt från
varje enskild bro.

Utformning av viltstängsel vid broar

Viltstängsel kan placeras vid broar på flera sätt, men bra
utformning kännetecknas av omsorg i helhetslösning
och detaljutförande. Nedan redovisas några huvudprinciper för utformning av viltstängsel vid broar.
•

Viltstängsel som passerar genomgående under
bro

•

Viltstängsel som ansluter till brokonstruktion eller
brofäste

•

Viltstängsel ansluter till korsande väg eller broräcke

terrängsida
- viltsida

terrängsida
- viltsida

viltfri väg

viltfri väg

terrängsida
- viltsida

viltfri väg

viltfri väg

Ill.2:1. Under brorar med gott om utrymme kan viltstängsel
passera genomgående. Detta är en enkel lösning som ger
god funktion, lättare underhåll och bidrar också till ökad
trafiksäkerhet på ovanliggande väg.

terrängsida
- viltsida

Ill.2:2. Viltstängel kan sättas upp vid korsande väg utan att sättas
fast på bron.

Starta monteringen vid bron!
terrängsida/viltsida

viltfri väg

verrängsida/viltsida
Ill. 2:3. Viltstängsel ansluts normalt vid bron då terrängsida/viltsida ligger över den viltfria
vägen.
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Viltstängslets linjeföring

Viltstängslets linjeföring nära bron är avgörande för
ett bra helhetsintryck. Stängslet ska ha tillräcklig höjd,
och stå inom gränsen för vägområdet. Här kan kopplingen till olika element som släntfot och släntkrön
samt uppskjutande bergklackar och vegetation bidra
till en linjeföring som förankrar viltstängslet naturligt
i terrängen.
Vid broar bör man i första hand tänka på att stängsellinjen ska underordna sig brons formspråk och
konstruktion. Här kan exempelvis riktningen på en
vingmur anvisa stängsellinjen från bron. En svag båge
eller en trubbig vinkel som ansluter mot bron är ofta
att föredra före en rak linje och rät vinkel mot bron.
Ett bra slutresultat erhålls när man utgår från bron
i varje enskilt fall.

Olika typer av broar

Ill. 2:4. Ändskärmsbro med stor spännvidd och uppdragna landfästen ger en öppen lösning med möjlighet till varierad utformning av
underliggande terräng. Här finns möjlighet att dra viltstängslet genomgående under brons ändspann utan anslutning till bron.

Broar utformas individuellt med hänsyn till dess funktion och placering i terrängen. Det är inte ovanligt att
det på en och samma vägsträcka förekommer olika
typer av broar. Exempel på vanligt förekommande
brotyper med olika konstruktion och utseende är:
•

Bro med fristående landfäste

•

Ändskärmsbro

•

Rambro

•

Rörbro

Ill. 2:5. Rambro är en vanligt förekommande brotyp. Här kan det vara nödvändigt att ansluta viltstängslet mot bron.
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2.1 Bro med genomgående passage

Broar med fristående landfäste och ändskärmsbroar
uppförs ofta där stora spännvidder krävs, exempelvis
över större vattendrag, dalgångar och miljöer där flera
vägar och järnvägar måste korsas. Det stora utrymmet
under bron ger goda möjligheter att utforma viltstängslet flexibelt, samtidigt som konflikter med trafikantens
och viltets behov kan undvikas.
Viltstängsel som möter större broar i flera brospann
kan placeras med en genomgående stängsellinje utan
att anslutas vid bron. Utformningen innebär en trafiksäker lösning eftersom djuren inte tvingas upp och över
den korsande vägen. En annan fördel är också att viltstängslet kan anpassas till terrängens förutsättningar,
samtidigt som underhåll av bro och viltstängsel kan
göras oberoende av varandra.

Med genomgående passage under bron finns möjlighet
att placera stängsellinjen mer godtyckligt även om
funktionella krav alltid måste uppfyllas. Här är det
istället linjeföringen och helhetsupplevelsen som är
viktiga frågor att ta hänsyn till.
Viltstängslet bör placeras med god förankring i terrängen så att det smälter in på ett naturligt sätt. Målsättningen ska vara att viltstängslet upplevs diskret,
samtidigt som en naturlig viltpassage skapas under
bron. Denna utformningsprincip bör alltid vara ett
förstahandsval om fysiska förutsättningar finns.

Ill. 2.1:1. Broar med fristående landfäste och flera brospann ger stora möjligheter att utforma viltstängslet för genomgående passage.
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Ill.2.1:2. Ändskärmsbro med viltstängsel under ändspannet.
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Ill.2.1:4. Planskiss. Viltstängslet

fortsätter nerför brokonen och
passerar genomgående under bron.

Brokon
Viltstängsel

viltfri väg

Kantbalk
Brokon

Ill.2.1:3. Viltstängslet placerat i nedre delen av slänten till vägbanken. Linjeföringen bör anpassas så att viltstängslet gör en båge upp mot brofästet och avslutas rakt in mot bron.
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Ill. 2.1:5. Viltstängsel som utformas med genomgående passage ger en flexibel konfliktfri lösning.

viltstängsel

viltstängsel

Ill. 2.1:6. Viltstängslet placeras så att det följer terrängens förutsättningar i dikeskanter, vegetationsbryn, släntfot och släntkrön mm.
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•

utnyttja terrängen och  vegetationen för att förankra viltstängslet

•

placera stängsellinjen i
bakslänt eller bortom vägkrön

•

skapa en viltpassage som
upp-levs naturlig för djuren

•

städa upp efter utfört montage! Betesdjur och andra
kan ta skada av stängselrester

VILTSTÄNGSEL VID BROAR

2.2 Bro med rak vingmur

Viltstängsel som måste anslutas till brofästet kan placeras såväl vid broräcket som vid brokonstruktionen.
Placeringen måste göras omsorgsfullt för att tillgodose funktionella och utseendemässiga krav. Nedan
redovisas två principlösningar med anslutning mot
brokonstruktionen.
Bäst resultat erhålls om anslutningspunkten vid bron
bestäms först. Sätt därefter ut stängsellinjen som bör
utformas i en svag båge från brokonen och ut från
bron. Skarpa vinkeländringar nära bron bör undvikas
eftersom dessa kräver snedstag som lätt kan ge ett
rörigt intryck.
Viltstängslet placeras så högt upp på brokonen att
slutstolpen kan ställas under kantbalken i full höjd, se
illustration sid 20. Vid placering nedtill i brokonen bör
man ställa slutstolpen något indragen från brovingens
framkant för att unvika att glapp uppstår vid murens
framkant av bron. I båda fallen kan det vara nödvändigt
att förstärka slutstolpens placering med ett snedstag.
Stolpar som placeras direkt intill brons vingmur kräver
omsorgsfull grundläggning. Detta är särskilt viktigt då
brokonen lutar kraftigt och är uppbyggd av sprängsten
och krossmaterial som lätt utsätts för erosion. Stolparna kan därmed bli instabila och stängslet förlora sin
funktion. Bäst utseende får man om nät, stolpar och
snedstag är korrekt upprätade med lodräta linjer.
En servicegrind för brounderhåll ska inordnas i viltstängslet ca 10-15 meter från bron.

Ill. 2.2:1. Utformning av viltstängsel vid brokonstruktionen bestämms av om viltet befinner sig på den högre eller lägre nivån. Bilden
visar en ändskärmsbro där viltstängsel ännu inte satts upp.
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Ill.2.2:2. Här passerar den viltfria vägen på bron vilket innebär att djuren kommer att befinna sig på den lägre nivån. Beroende på brofästets utformning kan viltstängslet placeras i valfritt läge
i brokonan. Viltstängslet bör ha en höjd som sammanfaller med kantbalkens över eller undersida. Stängselhöjden kan även tillåtas gå upp till broräckets överkant men inte överstiga denna linje.
Inspektionsgrind placeras på lämpligt avstånd från bron.
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Även om viltsidan ligger på den högre nivån kan det i
vissa fall vara motiverat att placera viltstängslet en bit
ner i brokonens slänt. Denna placering kan medföra att
standardhöjden på 2,1 m kan vara svår att uppnå och
djuren kan lockas att hoppa över stängslet.
Ett sätt att lösa detta problem är att stängselhöjden
ökas. Denna förändring kräver längre stängselstolpar
som grundläggs omsorgsfullt. Exakt var övergången
till den högre stängselhöjden ska ske är svårt att ange
men generellt sett ska den effektiva höjden säkras.
Läget för höjdjusteringen ger sig naturligt i samband
med att stängsellinjen sätts ut från bron.
Här är viktigt att stolpen nära bron sluter tätt intill
brokonstruktionen. Stolpen placeras med fördel så att
den når upp till kantbalkens underkant. Den kan även
placeras i liv med kantbalkens överkant men då krävs
en kortare stolpe intill bron för att få det tätt.
terrängsida/viltsida

förhöjt viltstängsel

Ill.2.2:4. Förhöjt viltstängsel vid brostöd kräver längre stolpar och högre nät. En bra funktion och ett bra utseende erhålls om sista
stolpen kan passas in med full höjd under kantbalken och näthöjden ökas i underkant.

förhöjt viltstängsel

förhöjt viltstängsel

viltstängsel med
standardhöjd

Brokon

Brokon

viltfri väg
Ill.2.2:3. Placering av viltstängsel vid brostöd kan medföra att
anslutningspunkten hamnar en bit ner i brokonen. För att klara
den funktionella höjden måste i så fall stängselhöjden ökas.

Ill.2.2:5. Placering av viltstängsel med standardhöjd i slänter
medför risk att djuren tar sig över.

Ill.2.2:6. Förhöjt viltstängsel bör användas i slänter för att
hindra djuren att ta sig över.
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Ill.2.2:7. Anslutning av viltstängsel vid brokonstruktionen måste
utföras omsorgsfullt. Stolpar placeras tätt nära bron under
kantbalken. Notera att innerstolpen går upp till kantbalkens
undersida och att ytterstolpen slutar vid kantbalkens ovansida.

Ill. 2.2:8. Stolpe med snedsträva i framkant vid ändstöd. Här
kunde stolpen placerats så att den sammaföll med räckets
ståndare till höger om stolpen men broräckeshöjden får inte
överskridas.

Ill. 2.2:9. Stängselstolpen placerad med full höjd under
kantbalken med något för långt avstånd till brostödet.

Ill. 2.2:10. Nätet måste vara uppspännt på rätt sätt för att
stängslet ska vara funktionellt och anslutningen se bra ut.
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•

bestäm först anslut
ningspunkt vid bron

•

sätt ut stängsellinjen med
utgångspunkt från bron

•

låt stängsellinjen följa
terrängen från bron

•

grundlägg stolpar
omsorgsfullt

Ill. 2.2:11. Nät som spänns in i en ram vid brokonstruktionen
kan säkerställa att viltstängslet håller “tätt” intill bron.

VILTSTÄNGSEL VID BROAR

Ill. 2.3:1. Viltstängsel ansluts till rambrons vingar då viltsidan ligger på det lägre planet. Notera skillnaden i utförandet vid brons båda vingmurar. Till vänster har slutstolpen grundlagts för dåligt och
stängselavslutningen har onödigt många snedstag. Höger sida visar på bra placering av stolpar och snedstag som inordnats i linje med vingmurens överkant.

2.3 Bro med sned vingmur

Broar med relativt korta spännvidder konstrueras ofta
som rambroar och används exempelvis vid tvåfältsvägar, gång- och cykelvägar samt broar över mindre
vattendrag. Rambroar utformas med sneda eller raka
vingmurar men förekommer även i svängda eller böjda
former.

Med rak eller svagt böjd stängsellinje nära vingmuren
krävs inga förstärkningsstag som lätt ger ett rörigt
intryck. Låt därför stängslet komma bort från vingen
med minst ett par stolplängder innan stängslet ändrar
riktning.

Viltstängsel som ansluts till denna brotyp placeras vid
brons vinge när terrängsidan med vilt passerar under
bron. Då terrängsidan ligger över bron ansluts viltstängslet vid den korsande vägen eller intill broräcket.
Här redovisas exempel på anslutning av viltstängsel
mot vingmur.

Anslutningspunkten vid vingen bör väljas med utgångspunkt från stängslets standardhöjd (minst 2,1
m) och nätets riktning. Här bör eftersträvas en jämn
höjd eller jämn lutning av viltstängslets överkant för
bästa resultat. Stängslets överkant kan med fördel hållas horisontellt. Detta kräver att stolparna mot vingen
anpassas i höjdled.

Viltstängsel som ansluts till vingmur bör placeras så
att stängsellinjen fångar upp murens riktning.

Ytorna närmast vingmuren är ofta uppbyggda av
stenmaterial med branta lutningar och är hårt utsatta

för erosion från vägdagvatten. Grundläggning av
stolpar måste därför göras särskilt noggrant intill
vingmuren.
Stolparna bör i första hand placeras på vingmurens
övre sida. De anpassas till lämplig höjd med hänsyn
till nätets överkant. Stolpar nedanför vingmuren bör
placeras så att ovandelen av sista stolpen sammanfaller
med vingmurens överkant. Snett liggande förstärkningsstag bör följa vingmurens riktning och monteras
strax under dess överkant.
Servicegrind för brounderhåll inordnas i viltstängslet
på lämpligt avstånd från bron. Grinden placeras lät�tillgängligt.
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Ill. 2.3:2. Viltstängslet placeras i linje med vingens riktning.
Överkantstråden hålls horisontellt eller med stigande höjd
mot vingmuren. Stolparnas höjd anpassas till stängslets
överkant. Här visas ett exempel med placering bakom
vingmuren. Överkantstråden monteras i en kort slutstolpe vid
kantbalkens överkant som bör vara högsta punkt för denna
typ av montage.

Ill. 2.3:3. Viltstängsel som monteras framför vingen placeras
så att sista stolpen ej går över vingens överkant. Näst sista
stolpen sätts vid vingens slut. Snedsträva monteras med
samma vinkel som vingen, så att den följer cirka 10 cm under
vingens krönlinje. Notera att stängslets riktning bör fortsätta
minst en stängselsektion från vingmuren innan stängslet
riktning ändras.
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Grundläggning

stängselstolpe

Ill. 2.3:4. Vingmurens avslutning är hårt utsatt för erosion och
ställer höga krav på stolparnas grundläggning.

Obs! rundad eller
lutande överyta för
vattenavrinning

vingmur

vingmur

stängselstolpe

Obs! rundad eller
lutande överyta för
vattenavrinning

betongfundament

Ill 2.3:5. Nedgjutna stolpar vid brovingens utsida där
stenmaterialet transporterats ner i slänten på grund av erosion.
Stolparnas stabilitet äventyras och utseendet försämras.

betongfundament

Ill. 2.3:6. Vingstolpen mot vingmurens utsida har inte slagits ner
tillräckligt djupt.

Ill. 2.3:7. Nedgjuten stolpe på vingmurens utsida. Notera
stolpfundamentets rundade överkant för vattenavrinningen.
Stolpens överkant får inte sticka upp över vingmurens överkant.

Ill. 2.3:8. Nedgjuten stolpe på brovingens ovansida. Notera
stolpfundamentets rundade överkant för vattenavrinningen.
Fundamentet får inte sticka upp ovanför vingmuren.
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Ill. 2.3:9. Infästning av nät direkt i vingmuren är inte lämpligt.

Ill.2.3:10. Fastsättning av viltstängsel i vingmuren kan försvåra
underhåll. Här har spänntråden släppt från skruvfästet.

Ill.2.3:11. Montage i bron kan komma att leda till onödigt
framtida brounderhåll.

Ill. 2.3:12. Infästning i vingmuren kan ge skador på betong och
armering. Här har skruven lossnat och spänntråden släppt.

Ill. 2.3:13. Montering av anslutningsdetalj till viltstängselnät i
vingmures baksida kan ge skador.

Ill. 2.3:14. Alltför många förstärkningsstag och otillräcklig
grundläggning ger en rörig miljö och dålig funktion.
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Viltfri väg

kantbalk
viltstängsel

vingmur
snedsträva placeras
en bit från vingmur

Ill. 2.3:16. Planskiss med en av vingarna till en rambro. Här placeras stolparna
på den övre nivån och fortsätter ut från bron i vingens riktning. Man bör hålla
undan minst en stängselsektion från bron innan viltstängslet ändrar riktning.

Ill. 2.3:15. Viltstängslets linjeföring ska utgå från brons konstruktion och den anslutningsprincip som valts. Ovan ett
exempel där vingmuren anger riktningen för viltstängslet, som först ett stycke från bron ändrar riktning i en svepande
linje upp mot bakslänt. Notera att nätets överkant möter vingmuren horisontellt och sista stolpen anpassats i höjd till
vingmuren.

Ill.2.3:17. Vingmurens riktning anger viltstängslets linje. Här ett exempel från
pågående montagearbete, där stolplinjen placerats ut. Notera att viltstängslet
ändrar riktning en bit från bron. Förstärkningsstaget kommer därmed inte att vara
i vägen då stängslet ansluts till bron.
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Ill.2.3:18. Anslutning mot vingmurens utsida har utförts med så kallade vingstolpar som slagits ner i makadamfyllningen.
Förstärkningsstaget följer parallellt med vingmurens överkant, vilket ger ett ordnat intryck.

Ill.2.3:19. Servicegrinden är nödvändig intill alla broar. Här på bilden placerad på lagom avstånd. Exemplet visar också hur grinden inordnats i stängsellinjens bågform in mot vingmuren. Notera att snedstaget till stolpen placerats på ett behörigt avstånd från vingmuren.
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•

sätt ut stängsellinjen i vingmurens riktning

•

placera stängselnätets
överkant horisontellt eller
med jämn lutning mot vingmuren

•

utnyttja vingmurens höjd
för att uppnå 2,1 m

•

grundlägg stolpar omsorgsfullt
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2.4 Rörbro

Rörbroar anläggs ofta som plåttrummor vid vattendrag.
Dessa används också som kreaturs- och viltpassage och
ibland även som gång och cykelpassage. Rörbron har
en rak profil med vertikala eller sneda ändar.
Normalt ansluts viltstängsel vid rörbron så att hela
mynningen stängslas in. Större rörbroar kan anslutas
så att viltstängslet möter bromynningens ände med
full höjd. Viltstängslet får inte monteras i brokonstruktionen.
Då hela bromynningen stängslas in ska nätet följa
släntens lutning och stolparna placeras symmetriskt.
Används förstärkningsstag ska dessa följa släntlutningen eller nätets överkant. Det är viktigt att stolpar
och förstärkningsstag passas in i terrängens lutning
och nätets riktning för att inte skapa ett rörigt intryck
kring bromynningen.
Grundläggning av stolpar får inte utföras direkt ovanpå
rörbrons hjässa eftersom brokonstruktion och ytbehandling kan skadas. Stolpar med betongfundament
utformas så att inget vatten blir stående på betongens
överyta vid stolpen.

Ill. 2.4:1. Rörbroar av större dimension utformas normalt med sneda ändar som följer släntens lutning. Här visas ett exempel där
viltstängsel följer vägen och passerar över bron. Notera att inga stolpar förekommer i anslutning till bron. Placering av stängsel nära
vägen kan behöva viss förstärkning med hänsyn till att snö kastas upp mot nätet vid snöplogning.
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Ill.2.4:2. Vitstängsel kring koport som monterats fristående från rörbron. Förstärkningsstagen har monterats i linje med överkantstråden och ger tillsammans med symetriskt
placerade stolpar ett ordnat intryck kring bromynningen.

Ill.2.4:4. Montage direkt i rörbrons konstruktion skadar gummit och skaver sönder zinkskikt
och färg. Om infästning i rörbron är angelägen måste särskilda fästöron monteras vid
tillverkningen av bron.
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Ill.2.4:3. Koport där hela mynningen inhägnats med fritt stående viltstängsel. Stolparna är
symetriskt placerade. Om förstärkningsstagen till höger hade placerats i överkant av stolpen
hade detta gett ett prydligare utseende.

•

sätt ut stängsellinjen från bron och följ
terrängen

•

placera stolpar och förstärkningsstag
symetriskt kring bromynningen

•

låt nätets överkant följa parallellt med
markytan
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2.5 Korsande väg och broräcke
Anslutning vid korsande väg
I vissa situationer måste djuren ledas från bron för att
inte lockas att forsera stänglet och ta sig in i vägområdet. Ett sätt att lösa det är att utforma stängsellinjen
så att den ansluter mot den korsande vägen. Här ska
viltstängslet dras ut minst 30 m från bron på båda sidor
om den korsande vägen.
Linjeföringen måste förankras i terrängen och dras succesivt ner i slänten från den korsande vägen. I släntens
nedre del placerar man stängslet i en bågform ut från
bron. Här är viktigt att stängslet ges en kontinuerlig
linjeföring utan skarpa vinklar som lockar djuren att
ta sig över stängslet.
Ill. 2.5:2. Anpassning av stängsellinjen måste göras med hänsyn till arbetsplanens gräns.

Ill. 2.5:1. Djuren kan följa stängslet långa sträckor för att hitta
möjliga passager över väg.

Ill. 2.5:3. Vid bron dras stänglet i en båge upp i slänten på båda sidor om den den korsande vägen.
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Ill. 2.5:4. Stängslet dras bågformigt minst 30 m i sidled mot den korsande vägen. Låt stänslet succesivt ta sig upp i slänten men undvik att överstiga vägbanans eller vägräckets höjd om möjlighet finns.
Observera att utrymme för viltstängselanslutning av denna modell måste inrymmas i arbetsplanen!
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Placering mot broräcke
Viltstängsel som ansluts till broräcken kan utföras
med bra resultat och tilltalande utseende. Denna anslutningsprincip kan tillämpas på de flesta broar men
bör göras med stor urskiljning.
När terrängsidan ligger på den övre nivån kan djuren stryka utmed stänglset och lockas att forcera i
anslutningspunkten till broräcket. Utformningen kan
därför vara aktuell i områden som ligger i det öppna
jordbrukslandskapet där sannolikheten att djuren följer
stängslet är relativt liten.
Här är viktigt att ge viltstängslets linjeföring en svag
bågform ca 20-30 m ut från bron. Nätets överkant
bör vara horisontellt eller ha en fallande linje från
broräcket. Stängslet bör inte överstiga höjden på broräckets toppföljare. För att hålla nätets spänst upptill
ska höjdjustering göras i underkant vid marknivån.
Stängselstolpe ska placeras så nära kantbalken som
möjligt. Läget i plan bör sammanfalla med någon av
broräckets ståndare. Grundläggning av stolpe måste
göras försiktigt så att kantbalken inte skadas.
Utformningen vid broräcket måste ordnas så att småvilt
inte kan ta sig ut mellan broräckets stänkskydd och
viltstängslet. Åtgärder för att komplettera broräckets
stänkskydd måste alltid diskuteras med byggledare
eller broförvaltare.

Ill. 2.5:5. Viltstängsel kan anslutas till broräcken på alla typer av broar, som här vid en ändskärmsbro. Denna anslutning är ofta
tilltalande ur både estetisk och funktionell synpunkt, men viltstängslets höjd måste beaktas.
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obs! tätningsdetalj
under kantbalk

Ill.2.5:7. Anslutning mot broräcke med horisontell överkantstråd. Från första stolpen följer höjden på viltstängslet brokonstruktionen eller terrängens lutning. Ändring av stängslets riktning bör ske minst en stolpsektion från bron.

betongfundament
Ill.2.5:6. Stolpen grundläggs så nära kantbalken som möjligt. Vid
nedslagning av så kallad vingstolpe får kantbalken inte skadas av
nedslagningsverktyget.
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Ill.2.5:8. Anslutning av viltstängsel mot broräcke med kontinuerlig stigning av stängslets överkant och marken. Även här bör
vinkeländringen av stängslet dras ett stycke från brokonstruktionen.
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Grind

Ill. 2.5:9. Viltstängsel placeras vid broräckets ståndare. Höjden överstiger inte broräckets höjd, och stängslets överkant har en fallande linje från bron. Linjeföringen av viltstängslet sker genom en
svag båge från bron. Skissen visar även exempel på placering av servicegrinden för broinspektion och underhåll.
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Ill. 2.5:11. Ej genomtänkt anslutning med alltför många stolpar och snedsträvor och otillräcklig inspänning av nät. Uppstickande stolpar
över broräckets höjd kan fungera som spjut och medföra fara vid påkörning av broräcket.

Ill. 2.5:10. Viltstängslet ska täcka in anslutningspunkten vid
bron utan att ge avkall på funktion och utseende. Ovan ett
exempel på trassligt montage i broräcket som inte är lämpligt.
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Ill. 2.5:12. Olämpligt montage. Här ett exempel där både
viltstängsel och nätstängsel monterats i broräcket.

Ill. 2.5:12. Stängselhöjden får inte överstiga broräckets höjd.
Här kunde stolpen placerats lite längre ner i brokonen med full
standardhöjd, alternativt med förhöjdt stängsel.
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•

placera stolpen i planläge
vid broräckets ståndare
så nära kantbalken som
möjligt

•

sätt ut stängsellinjen i en
svag båge nära bron

•

viltstängslets höjd får inte
överskrida broräckets toppföljare

stängselstolpe
förstärkningsstag

broräcke

kantbalk

Ill. 2.5:14. Vid påkörning av broräcket kommer räcket att ge
vika och föra tillbaka fordonet upp på vägen.

Ill. 2.5:15. Trafikfara! Stängselstolparna får inte sticka upp som
höga spjut över broräckets höjd.
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3 Stängselmontage
Förutsättningen för ett bra utfört stängselmontage vid
broar är ett väl genomtänkt arbete. Det innebär att
både helhetslösning och detaljutformning ska uppfylla
såväl tekniska som funktionella och estetiska krav. Ett
effektivt monteringsarbete kräver därför noggrann
planering.
I samband med nybyggnad av väg och bro är det vanligt att projekterade lösningar på platsen ändras under
arbetets gång. För stängselmontören innebär dessa
förutsättningar styrande faktorer som viltstängslet ska
underordnas. Därför måste inventering göras på plats
innan arbetet sätter igång.
Nedan sammanfattas råd och tips på några enkla
principlösningar som kan anpassas till rådande förhållanden vid broar.
Genomgående passage
Viltstängsel som passerar genomgående under bro til�lämpas på broar med stora spännvidder. Denna princip
är alltid att föredra om det finns utrymme under bron
och om viltstängslet inte inkräktar negativt på utseendet i miljön. Här är viktigt att utforma stängsellinjen så
att den smälter in i landskapet och följer terrängen naturligt. Genomgående passage innebär en kombination
av naturlig viltpassage och ett viltfritt vägområde.
Mot brokonstruktion
Anslutning mot brokonstruktion eller brofäste kan
tillämpas oavsett om den viltfria vägen passerar över
eller under bron. Här förekommer flera anslutningsprinciper som ligger tätt intill brokonstruktionen.
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I samtliga fall krävs omsorgsfull grundläggning av
stolpar och viltstängslets linjeföring från bron. För
att få en stabil och hållbar lösning med bra utseende
ska stolpar sättas tillräckligt djupt samt rätas upp och
riktas. Det är viktigt att viltstängslet underordnar sig
brokonstruktionen. Brons formspråk och terrängens
förutsättningar bör ange viltstängslets utformning.
Anslutning vid korsande väg och broräcke
Viltstängsel som ansluts vid korsande väg och broräcke
kan tillämpas vid alla typer av broar och i kombination
med de flesta typer av broräcken med bra resultat. I
första hand används denna princip på broar där terrängsidan med vilt ligger på bron. Här inordnas viltstängslet så att linjeföringen fångar upp viltets rörelser
i en bågform och leder djuren tillbaka in i terrängen.
Vid anslutning till korsande väg undviks kontakt med
bron och stängslet dras ut i sidled på båda sidor om
den korsande vägen. Anslutning vid broräcken utförs
i liv med broräckets ståndare och får inte överstiga
broräckets toppföljare.
Samråd och checklista
Vid planeringsarbetet uppkommer ibland problemställ
ningar som kan lösas på flera sätt. För att inga missförstånd ska uppstå bör sådana frågor noteras och
klaras ut vid samråd med byggledare, projektör eller
broförvaltare. Innan arbetet påbörjas kan det vara
klokt att upprätta en checklista. Nedan ges förslag
till frågor som kan underlätta planeringsarbetet med
stängselmontage vid broar. I bilagan finns utrymme att
göra noteringar och skisser.

•

inventera förutsättningarna
på plats och planera montagearbetet

•

bestäm anslutningsprincip
vid bron

•

börja alltid med att sätta ut
stängsellinjen från bron

•

bestäm läge för stolpar och
grundlägg stolpfundament
tillräckligt djupt

•

kontrollera att stolparna
nära bron står rakt och
stadigt

•

vid näthängning ska skarvning utföras korrekt och
höjdjustering ska vid behov
göras i nätets underkant

•

var noga med att brokostruktionen och räckesdetaljer mm inte skadas

•

alla detaljer och allt material
ska vara av samma kvalitet
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Ill.3:1. Stängselstolpar slås ner med hjälp av en grävmaskin.

Ill. 3:2. Nedslagning eller så kallad prylning av vingstolpe.

Ill.3:3. Riktning av stängselstolpe i samband med grundläggning.

Ill. 3:4. Uppspänning av nät med så kallad kratta.

Ill. 3:5. Sammanfogning av nättråd med så kallad gripple.

Ill.3:6. Klippning av nät.
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Ill.3:7. Stolpar till viltstängsel av galvaniserade stålrör. Fr. vä.,
snedstag och stolpar för nedgjutning/bergmontage. I mitten och
upptill, vingstolpar och snedstag med vinge för nedslagning.

Ill. 3:8. Viltstängselnät med trådknut.

Ill.3:9. Fästdetaljer till viltstängsel med klammer, skruvar och
popnitar för infästning av nät. Skarvdetalj för sammanfogning
av nätändar (gripple).

Ill.3:10. Nätet ska fästas på den sida av stolpen som vetter mot
terrängsidan där viltet befinner sig.

Ill.3:11. Viltstängsel måste förses med grindar för passagemöjlighet. Mindre gånggrindar för inspektion och brounderhåll
placeras normalt på lämpligt avstånd från bron.

Ill.3:12. För att undvika korrision och onödigt underhåll måste
alla detaljer och allt material hålla likvärdig kvalitet.
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Ill.3:13. Trästolpe som slås ner i mark.

Ill.3:14. Vingstolpe för nedslagning i mark.

Ill.3:15. Stolpe av stålrör för nedgjutning.

Ill.3:16. Otillräcklig nedslagning av stolpen! Halva stolpvingen
tittar fram och stolpen börjar ge vika!!

Ill. 3:17. Bergmontage av trästolpe.

Ill.3:18 Bergmontage med stolpe av stålrör.
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