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Sammanfattning 

Föreslagna avgränsningar för åtgärdspaket är baserade med hänsyn till topografi, 

utbredning av skogsmark, ledlinjer (skogsbryn, kraftledningar, mindre vägar, 

vattendrag etc.), sjöar, övrig infrastruktur samt analys av fördelningen av trafikolyckor 

med älg eller ren. Det innebär att ett åtgärdspaket behöver genomföras i sin helhet för 

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

att minska barriärpåverkan.  

I Gävleborg utpekas två sträckor utmed väg 84 mellan Delsbo och Hudiksvall, väg 50 

mellan Florhed och Mohed, för att anpassa befintliga planskilda passager för att kunna 

fungera som faunaportar, samt identifiering av en rörbro att vid framtida ersättning 

skapa en faunaport under väg 84. Sträckorna är lokaliserade inom Voernese sameby 

men föreslagna åtgärder bedöms inte påverka rennäringen negativt. Därutöver 

konstateras att pågående planeringsarbete med nytt dubbelspår mellan Gävle och 

Kringlan kan vara till fördel för att minska belastningen av viltolyckor utmed 

järnvägssträckan Hamrångefjärden-Trödje på bandel 235. Denna järnvägssträcka 

saknar befintliga planskilda passagemöjligheter.  

Faunaanpassande åtgärder 

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

vilt exponeras för fordonstrafik. Viltstängsling skapar en barriär men innebär även 

möjlighet att kunna kanalisera vilt till utvalda faunapassager.  

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

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

anslutande vägar som ska förses med färister och/eller grindar, alternativt förlänga 

stängselslut ut på anslutande vägar inför att utpekade vägavsnitt kompletteras med 

viltstängsling. Därutöver tillkommer att utreda förutsättningar för att komplettera 

viltstängslade sträckor med viltuthopp och att dessa med fördel placeras nära svaga 

punkter såsom innan stängselslut. Beroende på förutsättningar och utformning kan 

kostnader för viltuthopp variera stort.  I tidigare projekt har summor omkring 

100 000 kr nämnts. I Trafikverkets schablonkostnader för uthopp anges ca 250 000 kr.  

Generellt konstateras att vägar som saltas utgör problem då klövvilt lockas att slicka 

salt på vägbanan. Nuvarande åtgärder för att förebygga viltolyckor inom 

utredningsområdet består av viltstängsling utmed, i huvudsak väg E4 samt eventuellt 

siktröjning, dvs. avlägsnande av träd- och buskvegetation inom ca 20 m från vägbanan. 

Åtgärden innebär att trafikanter lättare kan upptäcka vilt. Därutöver bidrar siktröjning 

till att vägbanan exponeras för mer solljus vilket resulterar i mindre isbeläggning då 

vägbanan effektivare värms upp. Siktröjningen innebär således trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder genom förbättrad väghållning och förenklat underhåll. 

En schablonkostnad på 500 kr per vägmeter (dubbelsidigt stängsel) innebär en 

sammantagen kostnad på 11 miljoner kr för att viltstängsla samtliga utpekade sträckor. 

Kostnader finns redovisade per åtgärdspaket. Nuvarande förekomst av vildsvin i 
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landskapet är okänd men den kan förväntas att öka i framtiden. Detta föranleder 

behov för att tillämpa viltstängsel som är specifikt anpassade för vildsvin, även kallat 

faunastängsel.   

Vid lokal projektering av utvalda sträckor tillkommer att lösa viltstängsling vid 

anslutande större och mindre vägar. Vissa anslutande vägar kan vara aktuella att 

stänga genom stängsling, andra att förlänga stängselslut in på anslutande vägar, 

alternativt anlägga grind och/eller färist på anslutande vägar.  

 

Bakgrund 

Utpekande av sträckor med åtgärdsbehov har identifierats med hänsyn till belastning 

av trafikolyckor med älg. Belastning av trafikolyckor med ren är fåtaliga inom 

Gävleborgs län.  Utpekande av delsträckor för viltanpassande åtgärder för att 

förebygga trafikolyckor med älg eller ren och samtidigt säkra faunapassager på 

sträckorna är baserat på en analys av så kallade hotspots, dvs. områden med ökade 

tätheter av trafikolyckor med älg eller ren inom Gävleborgs län. Därutöver har 

utpekande av vägavsnitt skett utifrån dialog med Trafikverkets verksamhetsområden 

planering, underhåll och investering, samt vid möte med Länsarena Gävleborg.  

Väster om Hofors förekommer en högre belastning av viltolyckor med älg utmed en 

sträcka av väg E4 där viltstängsel saknas. Den aktuella sträckan ingår i ett åtgärdspaket 

mellan Falun och Hofors och finns redovisat i en motsvarande rapport för Dalarnas län. 

Faunaanpassande åtgärder finns reglerat i Trafikverkets styrdokument Riktlinje 

Landskap och föreliggande rapport har utgått från dessa riktlinjer. Hänsyn till lokala 

förutsättningar såsom större hemområden hos vilt generellt i norra Sverige samt färre 

barriärer i angränsande landskap innebär tillfällen då ett längre avstånd mellan 

faunapassager kan tillåtas utan att äventyra en barriärupplösning. 

Målsättningen är att redovisade åtgärdspaket för viltanpassande åtgärder utmed de 

utpekade delsträckorna ska fungera som beställningsunderlag för kommande 

projektering. Åtgärdspaketen är avgränsade med hänsyn till att kunna förebygga 

trafikolyckor med älg och samtidigt minska barriärpåverkan på sträckan.  

Syftet är att förebygga trafikolyckor med älg, och i förekommande fall ren, utmed de 

sträckor som har högst belastning av trafikolyckor med respektive art samt att 

samtidigt säkra faunapassager utmed dessa sträckor. Att förebygga viltolyckor innebär 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder medan barriärupplösning från trafik och viltstängsel 

genom faunapassager vanligen innebär riktade miljöåtgärder med hänsyn till bl.a. ett 

rikt växt- och djurliv samt att gynna den biologiska mångfalden. Om viltstängsling sker 

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

landskapet utan endast omfördelas till angränsande vägnät. Det innebär att 

faunapassager även kan betraktas som trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 
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Översikt 

 
Översikt av viltolyckor samt åtgärdspaket inom Gävleborgs län. Belastning av olyckor med älg 

och ren på väg och älgolyckor på järnväg. 
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Åtgärdspaket 1 

 

Väg 84 delsträcka Stavåker – Delsbo, ÅDT: 4 200 (år 2015), 19 km 

Belastning av olyckor med älg är relativt få och fördelade till befintliga brytpunkter för 

viltstängsel. För att kanalisera vilt mot befintliga och nedan utpekade lämpliga 

planskilda passager krävs primärt att sträckan kompletteras med viltstängsel. 

Sekundärt kommer kompletterande viltstängsel att reducera belastningen av 

vilolyckor, dvs. att ha en trafiksäkerhetshöjande effekt. 

Anläggning av nytt viltstängsling har som brytpunkt i väster det östra brofästet för 

vägbro över Skogsjöån, Klubboån vid Fredriksfors, med konstruktions-id: 21-206-1. I 

öster bör viltstängsel ansluta till befintligt viltstängsel i höjd med Svenstorp.  

Befintligt viltstängsel, som har brytpunkt i höjd med avfart mot Tunnelberget öster om 

Djupdal, bör kompletteras med nytt viltstängsel som ansluter till befintlig brytpunkt vid 

Södra Sannäs.   

Totalt motsvarar komplettering med viltstängsel 7 400 vägmeter av vägsträckan. Med 

en schablonkostnad på 500 kr per vägmeter innebär det en kostnad motsvarande 

3 700 000 kr för att anläggning av viltstängsel.  

Nyanläggning faunapassage 

Befintlig trumma (konstruktions-id: 21-1096-1) över Gränsbäcken vid Djupdal, ca 4 km 

nordväst om Veda, bedöms vara en lämplig lokalisering för en faunapassage. Befintlig 

trumma som är byggd 1984 är dock undermålig som faunapassage för större klövvilt. 

Trumman föreslås att ersättas med en vägbro som erbjuder en faunaport under väg på 

längre sikt.   

Befintlig faunapassage 

Vägbro över järnväg vid Fredriksfors station med konstruktions-id: 21-205-1 utgör god 

potential att kunna fungera som faunaport utmed järnvägen, förutsatt att viltet 

kanaliseras till platsen med viltstängsel.  
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Åtgärdspaket 1. Kartan visar viltstängsling för att skapa en planskild faunapassage samt läge för 

anläggning av ny faunapassage och en förväntad genomsnittlig effekt med hänsyn till älgens 

hemområdesstorlek. 
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Åtgärdspaket 2 

 

Väg 84 delsträcka Sörforsa – trafikplats Hudiksvall Södra, ÅDT: 8 200 (år 2015), 6 km 

Utgör en hotspot med hög belastning av älgolyckor, vilket innebär behov av att anlägga 

viltstängsel utmed sträckan. Viltstängsling skapar en totalbarriär men innebär även 

möjlighet att kunna kanalisera vilt till faunapassager. Rolfstaån och Kyrksjön kanaliserar 

viltets rörelser i landskapet som omger väg 84 i västra delsträckan medan väg E4 

kanaliserar viltet i östra delarna.  

Viltstängsling med brytpunkt i öster vid trafikplats Hudikvalls Södra där stängslet 

ansluter till befintligt stängselslut. Brytpunkt i västra delen av sträckan är vid 

plankorsningen med väg 751, strax innan Rolfstaåns utlopp. Stängselslut på östra sidan 

av trafikplats Hudiksvall Södra, dvs. utmed anslutning av väg 84 mot trafikplatsen, bör 

befintligt avslut av viltstängsel förlängas och avslutas så nära vägbanan som möjligt. 

Gräsmark bör avlägsnas mellan vägbana och viltstängselslut, exempelvis genom 

anläggning av konmattor, för att förhindra att djur kan följa vägdike och därmed fastna 

mellan vägbana och viltstängsel.  

Totalt motsvarar komplettering med viltstängsel 5 900 vägmeter av vägsträckan. Med 

en schablonkostnad på 500 kr per vägmeter innebär det en kostnad motsvarande 

2 950 000 kr för anläggning av viltstängsel. 

Faunapassage 

Vägbro över järnväg sydost om Hedsta med konstruktions-id: 21-211-1 utgör god 

potential att kunna fungera som faunaport utmed järnvägen, förutsatt att viltet 

kanaliseras till platsen med viltstängsel.   
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Åtgärdspaket 2. Kartan visar viltstängsling för att skapa en planskild faunapassage och en 

förväntad genomsnittlig effekt med hänsyn till älgens hemområdesstorlek. 
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Befintligt viltstängsel utmed väg 84 vid Gryttjesbo 

Ett befintligt viltstängsel utmed 1 400 m av väg 84 väster om Gryttjesbo, öster om 

Ljusdal utvärderas nedan. Belastningen av viltolyckor utmed vägsträckan mellan Ljusdal 

och förbi Gryttjesbo utgör ingen hotspot med avvikande hög eller låg belastning av 

viltolyckor. Det förekommer viltolyckor med älg och rådjur, men det finns andra vägar 

med högre belastning av viltolyckor och som därmed motiverar förebyggande åtgärder 

för att motverka viltolyckor. Trafikflödet på aktuell sträcka motsvarar 2 900 i ÅDT 

(mätår 2015), vilket innebär en förhållandevis låg barriärpåverkan för vilda djur.  

Befintligt viltstängsel är enligt okulär besiktning via Google Earth (maj/juni 2019) 

undermåligt och behöver sträckas och eventuellt ersättas med nytt viltstängsel. Vid 

anslutande vägar på norrsidan väster om Gryttjesbo, inklusive Tjärnelundsvägen, finns 

brister. Vid anslutande vägar behöver viltstängsel förlängas utmed anslutande vägar, 

alternativt anlägga grind, för att förhindra att djur kan komma upp på vägbanan 

innanför befintligt viltstängsel. Det har inrapporterats fem viltolyckor innanför 

vägsträckan med befintligt viltstängsel mellan 2010 och 2017, varav 4 viltolyckor rådjur 

och en älg. Det är oklart om positioner för viltolyckor är korrekt inrapporterade. 

Befintliga stängselslut kan ifrågasättas, då hela aktuella vägsträckan omges av 

skogsmarker med flertalet ledlinjer upp mot vägbanan. Det kan inte uteslutas att 

viltolyckor innanför befintligt viltstängsel är orsakad av brister vid anslutande mindre 

vägar där vilt obehindrat kan ta sig innanför befintligt viltstängsel (enligt beskrivning 

ovan). Mot bakgrund till att belastningen av viltolyckor är högre inom andra delar av 

vägnätet i Gävleborgs län, förordas att befintligt viltstängsel avlägsnas framför att 

åtgärda brister i befintligt viltstängsel.  
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Befintligt viltstängsel utmed väg 84 väster om Gryttjesbo samt kartläggning av viltolyckor utmed 

aktuellt vägnät.  
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Åtgärdspaket 3 

Väg 50 delsträcka Florhed – Mohed, ÅDT: 6 120 (år 2018), 11 km  

En förhöjd belastning av viltolyckor med älg, en s.k. hotspot, återfinns utmed väg 50 i 

höjd med plankorsning med anslutande väg 588, väster om Marmaskogen, väster om 

Söderhamn. Söderhamn – Mohed flygfält är lokaliserat sydväst om plankorsningen 

mellan väg 50 och 588. Trafikflödet på aktuellt vägavsnitt motsvarar 6120 i ÅDT (mätår 

2018). Uppsättning av viltstängsel är motiverat med hänsyn till den lokala hotspot med 

älgolyckor som ovan beskrivits.  

Nordvästlig brytpunkt för viltstängsling utgörs av plankornsing mellan väg 627 och väg 

50 i höjd med Florhed och innebär sydost om en hastighetskamera. Östra brytpunkt för 

viltstängsling innebär i höjd med skyltning med 50 km/h strax väster om Kinsta 

samhälle. Väg 588 som ansluter till väg 50 öster om flygfältet har en brytpunkt för 

viltstängsling söderut vid plankorsning mellan väg 588 och anslutande väg 621 vid 

Mokorset. 

Totalt motsvarar åtgärdspaketet en nyanläggning med viltstängsel utmed 11 000 

vägmeter av vägsträckan. Med en schablonkostnad på 500 kr per vägmeter innebär det 

en kostnad motsvarande 5 500 000 kr för anläggning av viltstängsel.  

Därutöver tillkommer förlängningar av viltstängsel på anslutande vägar, i kombination 

med anläggning av färister och/eller grindar för att förebygga att vilt tar sig in på 

vägbanan mellan viltstängsel.  

Faunapassage 

Det saknas planskilda passagemöjligheter som är optimala att fungera som 

faunapassager utmed aktuell vägsträcka av väg 50. Men ca 5,5 km nordväst om 

flygfältet återfinns vägbron över Florån, Tvärån, vid Florsbacka, vilken erbjuder en 

passagemöjlighet utmed vattendraget under väg 50.  

Vägbro över gång/cykelväg vid Mo kyrka med konstruktions-id: 21-1212-1 motsvarar 

en passagebredd på 3,2 m. Passagelängden motsvarar 15 m och passagehöjd 2,8 m. 

Passagen kan beskrivas som förhållandevis trång och ofördelaktig för älg men kan likväl 

ha en viss potential att fungera som faunapassage för mindre däggdjur såsom rådjur.  

Vägbron över Florån, Tvärån, vid Florsbacka (konstruktions-id: 21-116-1) har potential 

att fungera som faunapassage för större däggdjur såsom älg utmed vattendraget. 

Passagens funktion hade förstärkts om strandpassager funnits utmed brofästen. Det 

bör utredas om strandpassage kan anläggas utmed brofästen.  

Bro över järnväg vid Kinstaby med konstruktionsid: 21-113-1 utgör en planskild 

passagemöjlighet strax öster om föreslaget viltstängsel. Passagen bedöms dock ha låg 

potential att fungera som faunaport med hänsyn till bebyggelse och stora mängder 

kross utmed banvallen.  
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Åtgärdspaket 3. Kartan visar föreslagen viltstängsling för att skapa planskilda faunapassager mot 

bakgrund till en hög belastning av viltolyckor med älg, en s.k. hotspot, utmed väg 50 i höjd med 

Söderhamn – Mohed flygfält. Viltstängsling förbi Mo möjliggör att kanalisera vilt att passera 

utmed Florån, Tvärån, under vägbro vid Florsbacka (konstruktions-id: 21-116-1). Den gröna 

cirkeln markerar en förväntad genomsnittlig effekt av faunapassage med hänsyn till älgens 

hemområdesstorlek. 
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Åtgärdspaket 4 

Nytt dubbelspår mellan Gävle och Kringlan samt järnvägssträckan Hamrångefjärden-

Trödje på bandel 235 

Trafikverket planerar att bygga nytt dubbelspår mellan Gävle-Kringlan i den västliga 

korridoren, en sträcka på ca 4 mil. Sträckan bör erbjuda 7-10 säkra passagemöjligheter 

för fauna att korsa väg och järnväg. 

Öster om det aktuella utredningsområdet återfinns den befintlig järnvägssträckan 

Hamrångefjärden och Trödje (HFJ-TDJ) på bandel 235. Denna järnvägssträcka har en 

förhöjd belastning av älgolyckor (se karta). Järnvägssträckan saknar lämpliga planskilda 

passagemöjligheter för större däggdjur såsom älg.  

Mot den bakgrunden är det till fördel med en ny sträckning för järnvägen enligt 

projektet Gävle-Kringlan, enligt alternativet nytt dubbelspår utmed E4. Förutsatt att 

trafikflödet på befintliga sträckan Hamrångefjärden och Trödje (HFJ-TDJ) på bandel 235 

minskar som en konsekvens av nytt dubbelspår kommer riskerna för viltolyckor att 

reduceras. Det kan vara att föredra framför att skapa viltbarriär genom anläggning av 

viltstängsel då befintliga passagemöjligheter saknas.  

Europaväg 4 mellan Gävle Väster och Kringlan har ett flertal planskilda passager som 

behöver utredas för sin funktion att fungera som faunapassager. Befintliga 

planskildheter att utvärdera finns markerade i karta nedan. Vid nyanläggning av 

dubbelspår måste faunapassager för järnvägen säkras och att dessa samordnas med 

befintliga och eventuellt nya faunapassager utmed den parallella och befintliga 

sträckningen av väg E4.  
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Åtgärdspaket 4. Översikt av viltolyckor på väg och järnväg samt utredningsområde för planerat 

nytt dubbelspår för järnvägssträckan Gävle-Kringlan. Planskildheter utmed aktuellt vägavsnitt av 

E4 är markerade. 
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Faktaruta - analyser av utbredningen av viltolyckor  

Klusteranalysen som genomförts kallas HotSpot-analys (Getis-Ord GI; ett 

statistikprogram i ArcGIS), där antalet viltolyckor inom en förväntad utbredning av 

hemområde för aktuell viltart har tillämpats för att vikta varje viltolycka. Med 

hemområde avses det område en viltart förväntas röra sig över på årsbasis. 

Klusteranalysen identifierar områden med högre respektive lägre belastning av 

viltolyckor jämfört med vad som kan förväntas från en slumpmässig fördelning 

baserat på en z-statistik.  

Relativa tätheterna av viltolyckor har uppskattats med tillämpning av 

kernelberäkning (av typen quartic biweight och en pixelstorlek av 25 m i ArcGIS) 

vilken jämnar ut den rumsliga fördelningen av viltolyckor inom en specifik sökradie. 

Avgränsningar vid klusteranalys av viltolyckor baserades på storleken av 

hemområden för aktuell viltart och motsvarade en radie av 2,5 km för älg och 4 km 

för ren.  
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Trafikverket, Röda vägen 1, 781 89 Borlänge, telefon: 0771-921 921 
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