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Det finns många möjligheter att anpassa befintliga broar för att underlätta för vilt att passera. Bullerskärmar, bomning för att minska genomfartstrafiken,  
vegetation i och kring öppningen samt finmaskigt faunastängsel för att styra in även mindre arter är några av möjligheterna. Illustration Lars Löfman, Calluna.

Viltanpassning av broar och portar som 
primärt är avsedda för småvägar eller 
gång- och cykeltrafik kan vara ett kost-
nadseffektivt sätt att minska barriär- 
effekterna av den befintliga infrastruk-
turen.
Större vägar och järnvägar utgör barriärer för många 
djurarter. Det finns emellertid ett stort antal broar över 
och under den befintliga infrastrukturen som med små 
insatser kan anpassas för att underlätta för djur att  
passera. Djuren skulle därmed kunna röra sig friare i 
landskapet, vilket är nödvändigt för att de ska kunna fort-
leva i långsiktigt livskraftiga bestånd. Minskade barriär-
effekter för större arter som älg, rådjur och vildsvin kan 
också leda till en minskning av antalet viltolyckor. Ett 
större antal viltanpassade broar kan i många fall vara mer 

kostnadseffektivt än en enstaka större passage anlagd 
särskilt för vilt.

Viltanpassning av planskilda passager för småvägar och 
GC-vägar (gång- och cykelvägar) kan också vara en rutin- 
åtgärd vid nyanläggning, för att minska den allmänna 
barriärpåverkan, men ska då ses som ett komplement 
snarare än ett alternativ till passager utformade speciellt 
för vilt. De senare kan fortfarande behövas vid de mest 
kritiska konfliktpunkterna, där det då ställs högre krav 
på funktion för vilt.

I detta temablad behandlas anpassningar främst avsedda 
för klövvilt och de vanligare medelstora däggdjuren, 
såsom räv, grävling och hare. Flera av anpassningarna 
fungerar även för andra arter, exempelvis större rovdjur, 
smådäggdjur, fladdermöss och kräldjur. För anpassning 
av trummor och broar för vattenlevande organismer och 
utter hänvisas till de särskilda temablad som behandlar 
detta.
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1 Lagstiftning och nationella mål
Enligt miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt och 
djurliv ska alla arter kunna fortleva i långsiktigt livs-
kraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Djur 
ska ha möjlighet att sprida sig fritt inom sina naturliga 
utbredningsområden, som en del i en grön infrastruktur. 
Trafikverket ska bidra till att uppfylla dessa miljömål.
Mer specifika mål för vägars och järnvägars ekologiska 
funktion finns uttryckta i Trafikverkets riktlinjer för 
landskap (TDOK 2015:0323). I de sistnämnda fastställs 
bland annat att transportinfrastrukturen ska erbjuda 
säkra passagemöjligheter, vilket innebär bland annat att 
större vägar och järnvägar vid nyanläggning eller om- 
byggnad ska erbjuda passagemöjligheter för klövvilt 
ungefär var 4:e km. Vid befintlig infrastruktur ska 
riktade åtgärder för klövvilt genomföras på identifierade 
konfliktsträckor.

2 Planering och projektering

2.1 Planläggning av väg eller järnväg
Trafikverkets broförvaltningssystem BaTMan utgör ett 
grundläggande underlag för ett första urval av broar för 
viltanpassning. Systemet innehåller uppgifter på lokali-
sering, mått och andra tekniska data på landets samtliga 
broar med en bredd större än 2 m. Där finns också foton 
på broarna. För uppgifter om trafik på lokalvägar an-
vänds Nationella vägdatabasen NVDB. För att bedöma 
de lokala förutsättningarna (naturtyper och topografi) 
används terräng- och marktäckekartor och vegetations-
kartor.

När en eller flera broar valts ut för åtgärd utifrån dessa 
underlag är fältbesök nödvändiga för att säkerställa att 
förutsättningarna är de rätta och för att välja tekniska 
lösningar för viltanpassningen. Samråd med lokala 
jägare kan också ge värdefull information om lokal vilt- 
förekomst. Planeringen måste ske med ekologisk och 
teknisk kompetens i samverkan. Kommun och mark-
ägare bör konsulteras om eventuella exploaterings- 
planer som skulle kunna påverka brons framtida funk- 
tion som viltpassage.

2.2 Urval av broar
Även om de flesta broar kan få en förbättrad funktion för 
vilt genom anpassning bör broar i områden som är rela- 
tivt opåverkade av människan prioriteras för åtgärd. 
Trafikverkets publikation Analys av infrastrukturens 
permeabilitet för klövdjur (Seiler m.fl. 2015) kan ge väg- 
ledning. Broar i tätbebyggda områden kan uteslutas, 
liksom även broar med lokaltrafik över 1000 fordon/
dygn såvida inte trafiken kan minskas radikalt. Undan-
taget utgör passager med sådan bredd att lokaltrafiken 
kan separeras och avskärmas från passagens ’viltdel’.
Även om klövvilt föredrar ’öppnare’ passager (högre och 
bredare), används även trängre passager av mindre vilt- 
arter. Viltanpassning kan alltså förbättra funktionen för 
alla broar. Om målsättningen är primärt att förbättra 
förutsättningarna för klövvilt och andra större viltarter 
kan undergångar med minst 4,5 m höjd och 7 m bredd 
samt övergångar prioriteras för åtgärd. I undergångar 

med större öppenhet kan det också vara lättare att 
anlägga vegetation eller strukturer för vilt utan att 
inkräkta på brons kärnfunktion, vilket också kan vara en 
orsak till prioritering.

Lokal topografi kan också ligga till grund för priorite-
ring. Broar där djuren har en fri siktlinje till andra sidan 
har generellt bättre förutsättningar att fungera. Broar 
som ligger nära vattendrag eller i ”landskapslinjer”, 
såsom sluttningar, kantzoner och dalgångar, är också av 
särskilt värde att åtgärda. Däremot behöver skog i om- 
givningen inte utgöra grund för prioritering: i jordbruks- 
landskapet kan broarna ha en funktion för exempelvis 
rådjur, hjort och hare.

Broar längs sträckor med viltstängsel kan prioriteras, 
men det betyder inte att ostängslade sträckor kan ute- 
slutas, eftersom även själva vägområdet och trafiken kan 
utgöra en barriär för vilt och denna barriär kan för- 
väntas fortsätta öka i takt med att trafiken ökar. Här kan 
dock finnas anledning att tillsammans med annan vilt- 
anpassning även stängsla för att styra in djuren mot 
passagen och för att minska viltolycksrisken. Se även 
Trafikverkets riktlinje viltstängsel (TDOK 2014:0115).

Äldre eller dåligt fungerande broar som står inför snar 
ombyggnad prioriteras ned – för dessa är det bättre att 
göra en riktig kombinationslösning i samband med om- 
byggnaden, där viltaspekten kan beaktas från början.
Även i övrigt bör förutsättningarna att åstadkomma en 
lyckad teknisk lösning ligga till grund för prioritering.

2.3 Projektering
Ett antal olika möjligheter till viltanpassning står till 
buds, se faktarutan. De flesta av dessa åtgärder kan 
kombineras, och vilken eller vilka som ska väljas i det 
enskilda fallet beror på tekniska förutsättningar, amibi-
tionsnivå och ekonomi.

3 Förfrågningsunderlag

3.1 Totalentreprenader
För åtgärder mot barriärer för vilt måste funktions- 
kraven egentligen ställas på landskaps- eller populations-
nivån. Sådana funktionskrav skulle kunna vara att infra- 
strukturen längs en sträcka eller inom ett område inte 
får hindra djuren att sprida sig fritt i landskapet, eller 
inte får separera delpopulationer funktionellt. Vid vilt- 
anpassning av ett antal befintliga broar kan ambitions- 
nivån för det enskilda objektet tillåtas vara lägre än för 
en nyanlagd passage speciellt för vilt. Den lägre funktio-
naliteten för det enskilda objektet kompenseras av det 
större antalet möjliga objekt. Fortfarande gäller att infra- 
strukturen måste vara tillräckligt genomsläpplig för vilt 
på en större geografisk skala.

Med stöd av den metodik som beskrivs i Trafikverkets 
publikation ”Analys av infrastrukturens permeabilitet 
för klövdjur” kan funktionskrav ställas på en större 
geografisk skala, exempelvis:

”Mellan km x och y ska planskilda passager anläggas eller 
befintliga broar anpassas för klövdjur så att kvarvarande 
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barriärsträckor mellan passager understiger x km.”
Hänvisa till publikationens metod för beräkning av 
barriärsträckor etc. Tillse att ekologisk kompetens 
medverkar vid genomförande och egenkontroll. 

3.2 Utförandeentreprenader
Planerade arbeten måste finnas med i mängdförteckning 
(MF) och teknisk beskrivning (TB) och specificeras 
enligt Allmän material och arbetsbeskrivning för 
anläggningsarbeten (AMA). I första hand ska befintliga 
rubriker användas, men objektspecifika koder och 
rubriker kan skapas vid behov. Under de olika rubriker-
na läggs miljökrav in för att säkerställa att entreprenö-
ren kan kalkylera åtgärderna i anbudet. Tänk också på 
att kraven kan behöva mängdsättas under annan rubrik. 

Tillse att ekologisk kompetens medverkar vid genom-
förande och egenkontroll.

4 Bygge
Entreprenören ska i sin projektplan beskriva hur ställda 
krav ska uppfyllas. Utförande av miljökritiska moment 
beskrivs i kontrollplaner och arbetsberedningar.  
Trafikverket ska följa upp kraven genom byggplats- 
uppföljning, revisioner och besiktningar.

Tillse att ekologisk kompetens medverkar vid genom-
förande och kontroll/besiktning.

5 Uppföljning
Eftersom viltanpassning av befintliga broar är ett nytt 
och relativt outforskat område är det viktigt att följa upp 
storleken på effekten vid enskilda åtgärdade objekt. Väl 
utförd uppföljning kan bidra till att kunskapsnivån höjs 
långsiktigt och att successivt bättre rekommendationer 
kan lämnas, exempelvis kring vilka delåtgärder som är 
de mest kostnadseffektiva. Bra uppföljning är därför 
oftast en god investering.

Uppföljningen ska genomföras så att den ger kvantita-
tiva mått på djurens nyttjande av passagen. Den ska 
omfatta både tiden före och efter att åtgärden genom-
förts och inkludera ett ”jämförelsevärde”, exempelvis 
djurens nyttjande av omgivningen eller av en intill- 

liggande, icke-åtgärdad bro (s.k. BACI-upplägg). Meto-
der som kan användas i fält är exempelvis spårbäddar av 
sand, snöspårning, självutlösande kameror eller gene-
tiska metoder. Läs mer om ekologisk uppföljning i 
Trafikverkets publikation 2015:173.

Effekten av genomförda viltanpassningar bör följas upp, för att åtgärderna 
på sikt ska kunna effektiviseras. Bilden är från Polen och visar spår från en 
vargflock som passerat en vägbro som försetts med skärmar mot störningar 
från trafiken. Foto: Sabina Nowak, Association for Nature Wolf

Foto: Erik Mandre, Mostphotos.com

Tekniska lösningar
Det finns ett stort antal tekniska lösningar för viltanpassning av 
befintliga broar. Här beskrivs några huvudtyper. Samtliga kan 
betraktas som relativt billiga i jämförelse med fullskaliga vilt- 
passager. Det ska dock understrykas att en i efterhand an- 
passad bro inte kan förväntas nå upp till den regelrätta vilt- 
passagens effektivitet – vid nyanläggning hänvisas därför till 
Trafikverkets regelverk.

Skärmning av trafiken längs större vägen/järnvägen
Trafik på stora trafikleder ger upphov till störande ljud, ljus och 
reflexer som kan skrämma djuren och göra dem stressade.  
Buller och synintryck från trafiken kan dock ofta effektivt 
skärmas av. Avskärmningarna ska isåfall vara så placerade och 
ha sådan höjd och längd att djur som närmar sig undergången 
inte kan se trafik eller strålkastarljus. Detta innebär oftast att 
skärmarna har en höjd på ett par meter och fortsätter åtminst-
one några tiotal meter ut från bron. Skärmarna kan i övrigt vara 
utformade enligt standard för bullerskärmar, men ska inte 
vara av ljusgenomsläppligt glas. 
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Bullerskärmar kan vara ett effektivt sätt att minska störningen för de 
djur som vill använda en passage. Foto: J-O Helldin Calluna

Vid smalare broar över trafikleder är det idag tveksamt om  
skärmar kan rekommenderas, eftersom den ”tunneleffekt”  
som då skapas åtminstone för klövvilt kan upplevas som ett 
större hinder än den störande trafiken (som ju trots allt kan  
vara ganska begränsad vissa tider på dygnet). 

Dämpa trafiken genom passagen
Fordonstrafik i passagen minskar ofta funktionen för vilt.  
Begränsning till endast nyttorelaterad trafik på enskilda vägar 
kan vara en särskilt billig och effektiv åtgärd för att förlänga de 
 perioder där vilt kan använda passagen ostört. Sänkning av 
hastighet eller vägstandard kan vara alternativ på allmänna 
vägar. För GC-passager kan cyklar och fotgängare om möjligt 
styras till ena sidan med hjälp av markeringar eller förbättrad 
stig. Därmed lämnas ett bredare parti mer ostört där naturlig 
vegetation kan utvecklas.

Biltrafik genom en passage kan stängas med bom  
eller utläggning av stenar. Foto: Hans Bekker, Rijkswaterstaat

Marktäckning, vegetation och strukturer på/under 
bron
Om utrymme finns, exempelvis i sidoområden och slänter under 
bron, kan vegetation och gröna strukturer anläggas för att under- 
lätta för främst mindre djur (mindre rovdjur, harar, igelkottar, 
smådäggdjur) att använda passagen. Hårda ytor kring eller i 
passagen kan täckas med jord för att skapa ett mer naturligt 
underlag. Om man har möjlighet att använda naturlig jordmån 
från omgivningen kan en naturlig flora utvecklas.
Skyddande vegetation kan också anläggas kring öppningarna 
(direkt under bron kan det dock vara för torrt och skuggigt för 
att etablera vegetation). Rader av exempelvis stubbar eller 
stenar kan skapa struktur och skydd för mindre arter.

För de mindre arterna kan en vegetationsremsa vara av stor betydelse,  
men kanske kan även större arter som klövvilt föredra ett mjukare under-
lag. Foto: Hans Bekker, Rijkswaterstaat

Minskad ljusspridning
Många viltarter rör sig gärna i skydd av mörkret och belysning 
för trafik eller fotgängare kan avskräcka djuren från att använda 
passagen. Om det finns belysning i passagen kan den släckas 
under en del av natten, såvida det inte innebär ett säkerhets-
problem. Om det finns trafikbelysning längs den större vägen 
kan den anpassas genom skärmad armatur och val av ljuskälla 
(våglängd) för att minimera ljusspridningen kring passagen.

Styra vilt in mot passagen 
Djur rör sig ofta längs ledlinjer i landskapet, till exempel längs 
åkerkanter, skogsbryn, stigar, stenmurar, buskage och häckar. 
Genom att anlägga sådana strukturer riktade in mot passagen, 
eller förlänga de som redan finns i omgivningen, kan djuren 
ledas in mot och genom passagen. Än mer effektivt för att styra 
vilt är stängsel.
Längs ostängslade vägar kan så kallat faunastängsel (vilt- 
stängsel som är finmaskigt nertill) åtminstone ett par hundra 
meter i vardera riktningen hjälpa djuren att hitta en säker 
(planskild) passage. Längs sträckor som idag har ”vanligt” grov- 
maskigt viltstängsel kan man komplettera med finmaskigt 
stängsel för att styra in även de mindre arterna.
För att ytterligare locka in klövvilt mot passagen kan man 
exempelvis plantera betesbegärliga växtarter såsom rönn och 
sälg.

Hänsynsfull markanvändning i och kring passagen
För broar av särskilt värde för vilt, exempelvis sådana som redan  
används mycket av vilt eller som särskilt anpassats för vilt enligt 
ovan, bör funktionaliteten säkras långsiktigt genom hänsynsfull 
markanvändning vid bron och i omgivningen. Genomgången bör 
inte hindras av exempelvis tamdjursstängsel eller uppställning 
av fordon eller material. I området kring passagen bör jakt 
bedrivas med omdöme. Jord- och skogsbruk bör skapa skydd 
för vilt och understödja ledlinjer fram till passagen. Området bör 
inte heller exploateras. Här krävs en god dialog med markägare, 
jakträttsinnehavare, kommun, länsstyrelse och andra lokala 
aktörer. Olika former av avtal eller styrd markanvändning för 
passagen och dess omgivning, exempelvis i kommunal över- 
siktsplan eller detaljplan, kan vara nödvändigt för att säkerställa 
en god funktion även på lång sikt.
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