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Sammanfattning
Inom ramen för en utredning med fokus på övergripande barriärpåverkan från väg och
järnväg på större däggdjur inom region Mitt, har föreliggande bristanalys av
barriärpåverkan samt förebyggande av viltolyckor inom Västernorrlands län tagits
fram. Avsnitt av väg och järnväg inom Västernorrlands län med behov för att minska
barriärpåverkan och att förebygga viltolyckor redovisas som åtgärdspaket.
Åtgärdspaketen är baserade på barriärskapande faktorer såsom höga trafikflöden,
avsaknad av planskilda passagemöjligheter, viltstängsling och behov för att förebygga
viltolyckor. Redovisade åtgärdspaket behöver utredas för lokalisering och utformning
av faunapassager samt brister avseende viltstängsling för att förebygga viltolyckor och
för att kunna kanalisera djur till utpekade faunapassager.
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 genom att kanalisera vilt till faunapassager.
I Västernorrlands län återfinns de högsta belastningarna av älgolyckor, dvs. hotspots,
framför allt runt tätorterna Sundsvall och Örnsköldsvik. Därutöver finns behov av
anläggning av viltstängsel utmed järnvägssträckan Långsele-Mellansel på bandel 130,
vilket föranleder behov av att skapa säkra faunapassager för sträckan. Väg E4 har på
grund av trafikflöde och viltstängsel en generellt hög barriärpåverkan. Vägavsnitt av E4
med frånvaro av planskilda passagemöjligheter behöver därför utredas för anläggning
av säkra faunapassager.
Faunaanpassande åtgärder
En schablonkostnad på 500 kr per vägmeter (dubbelsidigt stängsel) innebär en
sammantagen kostnad på 3 130 000 kr för nyanläggning av viltstängsel för samtliga
utpekade vägsträckor. Därutöver tillkommer viltstängsling utmed 18 km järnväg.
Kostnader finns redovisade per åtgärdspaket. Nuvarande förekomst av vildsvin i
landskapet är okänd men frånvaron av viltolyckor i viltolycksstatistiken indikerar att
arten är sällsynt i Västernorrlands län. Utbredningen av vildsvin ökar generellt i landet,
men i dagsläget bedöms inte faunaanpassning anpassas efter vildsvin. Det kan dock
förekomma behov för att viltstängsel anpassas till mindre och hotade däggdjur såsom
utter i samband med viltstängsling som korsar vattendrag eller anläggs nära vattendrag
(med mindre maskstorlek motsvarande 5 x 5 cm). Den generella rekommendationen är
således att anlägga traditionella viltstängsel.
En utmaning 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 vägar kompletteras med
viltstängsling. En färist kostar mellan 100 000 och 300 000 kr att anlägga. Därutöver
tillkommer att utreda förutsättningar för att komplettera viltstängslade sträckor med
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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 Trafikverkets schablonkostnader för uthopp anges ca 250 000 kr.
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Bakgrund
Allmänt
Utpekande av delsträckor för viltanpassande åtgärder för att förebygga trafikolyckor
med älg eller ren och samtidigt säkra faunapassager på sträckorna är baserat på en
generell kartläggning av planskilda passagemöjligheter för vägar med högre
trafikflöden inom Västernorrlands län. Därutöver har en analys av så kallade hotspots,
dvs. områden med ökade tätheter av trafikolyckor med älg eller ren, genomförts.
Utpekande av vägavsnitt har även skett med hänsyn till synpunkter från samråd med
Trafikverkets verksamhetsområden planering, underhåll och investering.
Belastning av trafikolyckor med ren är fåtaliga inom Västernorrlands län. Mängden
trafikolyckor med ren kan ofta förklaras utifrån rennäringens möjligheter eller hinder
att kunna nyttja landskapet som betesområden för ren.
Målsättningen är att redovisade åtgärdspaket för faunaanpassande åtgärder utmed de
utpekade delsträckorna ska fungera som beställningsunderlag för kommande
projektering. Åtgärdspaketen är avgränsade med hänsyn till att kunna förebygga
viltolyckor och samtidigt minska barriärpåverkan från infrastruktur.
Angränsande utredningar
Föreliggande rapport ingår i en utredning med fokus på övergripande barriärpåverkan
från väg och järnväg på större däggdjur inom region Mitt som pågick under 2019. I
denna utredning finns en rapport med sammanställning av samråd med samebyar som
berör Västernorrlands län dvs. Jijnjevaerie, Jovnevaerie, Ohredahke, Raedtievaerie,
Vilhelmina Norra, Vilhelmina Södra och Voernese samebyar. Med hänsyn explicit till
rennäringens behov knutna till väg och järnväg, hänvisas till en dokumentation
framtagen under december 2019 från Trafikverkets samrådsförfarande med samtliga
samebyar inom region Mitt, titulerad: PM – Rennäringens behov avseende väg och
järnväg, samråd med samebyar inom region Mitt.
Behov för faunaanpassning norr om Örnsköldsvik finns redovisat i Trafikverkets
rapport: ”Utredning i region Mitt och Nord - Förebyggande av olyckor med älg och ren
med säkra faunapassager utmed Botniabanan och E4 samt delar av stambanan genom
övre Norrland”, med dokumentdatum 2019-12-19. Faunaanpassning i Västernorrlands
län norr om Örnsköldsvik berör Vilhelmina Norra sameby. Aktuella åtgärdspaket som
berör Västernorrlands län utgörs av Botniabanan och väg E4, se figur 1.
Åtgärder och effekter

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 säkra
faunapassager utmed dessa sträckor. För att förebygga viltolyckor måste vägbanor i
regel förses med viltstängsel som förhindrar att vilt exponeras för fordonstrafik.
Viltstängsling utmed infrastruktur primärt för att förebygga viltolyckor, såsom hotspots
med hög belastning av viltolyckor, innebär trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
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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. Barriärupplösning
från trafik och viltstängsel genom att anlägga faunapassager berör bl.a. det nationella
miljömålet om 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 även faunapassager kan betraktas som trafiksäkerhetshöjande
åtgärder.
Viltstängsling skapar en barriär men innebär även möjlighet att kunna kanalisera vilt till
utvalda faunapassager. För att kanalisera vilt mot befintliga och lämpliga passager för
djurlivet krävs således att aktuell infrastruktur är utrustad med viltstängsel.
Siktröjning, dvs. avlägsnande av träd- och buskvegetation inom ca 20 m från vägbanan,
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.

Översikt
I Västernorrlands län återfinns de högsta belastningarna av älgolyckor, dvs. hotspots,
framför allt runt tätorterna Sundsvall och Örnsköldsvik (figur 1). Därutöver finns behov
av anläggning av viltstängsel utmed järnvägssträckan Långsele-Mellansel på bandel
130, vilket föranleder behov av att skapa säkra faunapassager för sträckan (figur 1). Väg
E4 har på grund av trafikflöde och viltstängsel en generellt hög barriärpåverkan.
Vägavsnitt av E4 med frånvaro av planskilda passagemöjligheter behöver därför
utredas för anläggning av säkra faunapassager (figur 1).
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Figur 1. Översikt av viltolyckor samt åtgärdspaket inom Västernorrlands län. Åtgärdspaket som
finns redovisade i tidigare underlag vid utredning av faunapassager utmed Botniabanan är
markerade med streckade röda linjer. Belastning av olyckor med älg och ren på väg och
älgolyckor på järnväg är redovisad. Befintliga planskilda passagemöjligheter är markerad med
grön cirkel.
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Åtgärdspaket 1
Väg 665 mellan Hovid och Sandarna, Alnön, ÅDT: 2 600 (år 2014), Sträcka: 13,5 km
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Figur 2. Avgränsning för åtgärdspaket 1 för faunaanpassning av infrastruktur. Täthet av viltolyckor
med älg på väg och älgolyckor på järnväg är redovisad. Befintliga planskilda passagemöjligheter
är markerad med grön cirkel.

På sträckan finner man hotspots med förhöjd belastning av viltolyckor med älg men
även med rådjur (figur 2). Vägavsnittet bör därför utredas för förebyggande åtgärder
mot viltolyckor, såsom variabel viltvarning och siktförbättrande åtgärder. Mot
bakgrund till att Alnön erbjuder viss isolering från fastlandet kan det vara fördelaktigt
att samverka med eventuellt förekomna licensområde, alternativt älgskötselområden,
om en minskning av förekomsten av älg. En lokal samverkan mellan markägare och
jägare avseende en eventuell minskning av förekomsten av rådjur kan även vara
fördelaktig som en åtgärd för att minska belastningen av viltolyckor med rådjur.
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Åtgärdspaket 2
E4 förbi Timrå, Vivsta – trafikplats Skeppsholmen sydväst Midlanda flygplats,
ÅDT: 17 600 – 12 300 (år 2018), Sträcka: 7 km
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Figur 3. Avgränsning för åtgärdspaket 2 för faunaanpassning av infrastruktur. Täthet av viltolyckor
med älg på väg och älgolyckor på järnväg är redovisad. Befintliga planskilda passagemöjligheter
är markerad med grön cirkel.

Hotspots med förhöjd belastning av viltolyckor med älg men även med rådjur (figur 3).
Indalsälven och kustnära områden kanaliserar sannolikt fauna till att korsa E4 utmed
den halvö som utgörs av nordöstra Timrå. Sträckan bör utredas för anläggning av
viltstängsel samt säkring av minimum av en planskild faunapassage. Därutöver ingår att
utvärdera eventuella brister i befintliga delsträckor med viltstängsel.
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Åtgärdspaket 3
E4 öster om Midlanda, Torsboda - Bölesjön, ÅDT: 9 900 (år 2015), Sträcka: 5 km
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Figur 4. Avgränsning för åtgärdspaket 3 och 4 för faunaanpassning av infrastruktur. Täthet av
viltolyckor med älg på väg och älgolyckor på järnväg är redovisad. Befintliga planskilda
passagemöjligheter är markerad med grön cirkel.

Sträckan innehåller hotspots med förhöjd belastning av viltolyckor med älg men även
med rådjur i ostliga delen runt Bölesjön samt söder ut mot Söråker (figur 4).
Indalsälven och kustnära områden kanaliserar sannolikt fauna till att korsa E4 sträckan.
Sträckan har ett befintligt viltstängsel och eventuella brister i anläggningen bör
åtgärdas. Möjlighet för fauna att korsa utmed östra stranden av Indalsälven bör säkras
och i utvärdering bör ingå anläggning alternativt komplettering av strandpassage
utmed brofäste. Åtgärdspaketet ingår i Voernese sameby. Faunapassager behöver
samrådas med rennäringens behov.
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Åtgärdspaket 4
E4 Ö Bölesjön – Storsjön (Svarvarböle-Bye), ÅDT: 8 800 (år 2015), Sträcka: 6 km
Åtgärdspaket 4 finns redovisat tillsammans med åtgärdspaket 3 ovan i figur 4.
Sträckan innehåller hotspots med förhöjd belastning av viltolyckor med älg (figur 4).
Sträckan avgränsas av större sjöarna Bölesjön och Storsjön. Behov av faunapassager.
Ej behov av viltstängsel utmed järnväg, men utred behov för passagemöjlighet för
fauna över bandel 233, km 389 – 393 med hänsyn till eventuell barriärpåverkan utmed
parallell sträckning av väg E4 (figur 4).
Sträckan har ett befintligt viltstängsel och eventuella brister i anläggningen bör
åtgärdas.
Åtgärdspaketet ingår i Voernese sameby. Faunapassager behöver samrådas med
rennäringens behov.
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Åtgärdspaket 5
E4 Storsjön (Bye) - Gådeå, ÅDT: 8 700 - 8 800 (år 2015), Sträcka: 13 km
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Figur 5. Avgränsning för åtgärdspaket 5 för faunaanpassning av infrastruktur. Täthet av viltolyckor
med älg på väg och älgolyckor på järnväg är redovisad. Befintliga planskilda passagemöjligheter
är markerad med grön cirkel.

Sträckan avgränsas i väster av sjön Storsjön och österut av sydvästra del av Härnösand
tätort (figur 5).
Behov av faunapassager på vägsträckan. Sträckan har ett befintligt viltstängsel och
eventuella brister i anläggningen bör åtgärdas.
Ej behov av viltstängsel utmed järnväg, men utred behov passagemöjlighet för fauna
över bandel 233, km 395 – 410 med hänsyn till eventuell barriärpåverkan utmed
parallell sträckning av väg E4 (figur 5).
Åtgärdspaketet ingår i Voernese sameby. Faunapassager behöver samrådas med
rennäringens behov.
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Åtgärdspaket 6
E4 Gallsätter - Bjästa, ÅDT: 5 400 (år 2014), Sträcka: 40 km
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Figur 6. Avgränsning för åtgärdspaket 6 för faunaanpassning av infrastruktur. Täthet av viltolyckor
med älg på väg och älgolyckor på järnväg är redovisad. Befintliga planskilda passagemöjligheter
är markerad med grön cirkel.

I syd begränsar delsträckan djurens rörelser utmed Ullångsfjärden. Norra delarna har
viltstängsel vilket, i kombination med vägtrafiken, riskerar att isolera djurlivet öster om
E4, inklusive större skogsmarker såsom Skuleskogen (figur 6).
Behov av faunapassager på vägsträckan bör utredas. Åtgärdspaketet ingår i Vilhelmina
Södra sameby och Voernese sameby. Faunapassager behöver samrådas med
rennäringens behov. 13 km av sträckan har befintligt viltstängsel. Eventuella brister i
viltstängsel bör åtgärdas.
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Åtgärdspaket 7
Bandel 130 Långsele-Mellansel, Sträcka: 18 km av järnvägen
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Figur 7. Avgränsning för åtgärdspaket 8 för faunaanpassning av infrastruktur. Täthet av viltolyckor
med älg på väg och älgolyckor på järnväg är redovisad. Befintliga planskilda passagemöjligheter
är markerad med grön cirkel.

Bandel 130 Långsele-Mellansel saknar planskilda faunapassager. Men Tjärnebron,
(ägovägsbro som en gång-cykelbana) km 726+401 bandel 130 Långsele-Mellansel .
(konstruktions-id: 3501-5698-1), med passagebredd= 2 m och passagelängd=10 m är
trång och underskrider riktvärden men kan likväl fungera som faunabro även för stora
däggdjur, såsom älg och kringströvande ren, med hänsyn till lokalisering. Däremot är
passagen för smal vid samordnad flyttning av renhjordar. Passagemöjligheten bör ingå i
miljöövervakning för att utvärdera dess funktion som faunapassage. Barriäreffekten
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förväntas att vara relativt låg med hänsyn till frånvaron av befintligt viltstängsel. Det
finns dock behov av att anlägga viltstängsel på sträckan Skorped och Mellansel, med
hänsyn till förhöjd belastning av viltolyckor med älg utmed järnvägen (figur 7). Det
motsvarar en sträcka på ungefär 18 km av järnvägen med behov av säkra
faunapassager vid anläggning av viltstängsel.
Åtgärdspaketet ingår i Vilhelmina Södra sameby. Faunapassager behöver samrådas
med rennäringens behov.
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Åtgärdspaket 8a
Tätortsnära natur: E4 Överhörnäs – Staden (Västra utkant av Örnsköldsvik), ÅDT: 12
300 (år 2018), Sträcka: 7,5 km utmed väg E4

Figur 8. Avgränsning för åtgärdspaketen 8a och 8b för faunaanpassning av infrastruktur. Täthet av
viltolyckor med älg på väg och älgolyckor på järnväg är redovisad. Befintliga planskilda
passagemöjligheter är markerad med grön cirkel .

Hotspots med förhöjd belastning av viltolyckor med älg, dock inte hotspot avseende
rådjur. Aktuella sträckor av järnväg inom åtgärdspaketet (dvs. bandel 175 och bandel
149 som ansluter från väster in mot Örnsköldsvik, har ingen förhöjd inrapportering av
påkörda älgar.
Detta föranleder behov att anlägga viltstängsel för att förebygga viltolyckor utmed väg
E4 och eventuellt anslutande vägnät. I förebyggandet av viltolyckor ingår att utreda
känsliga punkter för läckage av vilt, såsom plankorsningar där det bl.a. kan vara aktuellt
att förlänga stängselslut på anslutande vägar. I utredningsarbete ingår att utvärdera
behov för att förebygga viltolyckor utmed vägar som ansluter till väg E4. Därutöver bör
befintligt viltstängsel utmed väg och järnväg inom åtgärdspaketet utvärderas avseende
eventuella brister.
Sträckan avgränsas i väster vid befintligt avslut för befintligt viltstängsel utmed E4 i
höjd med Överhörnäs (figur 8). Sträckan avgränsas i öster vid västra utkant av
Örnsköldsviks tätort i höjd med cirkulationsplats mellan E4 och väg 922 (figur 8).
Åtgärdspaketet ingår i Vilhelmina Södra sameby. Mot bakgrund till tätortsnära natur
påverkas troligen inte rennäringen av faunaanpassningar.
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Åtgärdspaket 8b
Tätortsnära natur: E4 Högland – Arnäsvall, ÅDT: 11 300 (år 2018), Sträcka: 4,3 km
utmed väg E4
Åtgärdspaketet redovisas ovan i figur 8.
Hotspots med förhöjd belastning av viltolyckor med älg, dock inte hotspot avseende
rådjur. Aktuell sträcka av järnväg inom åtgärdspaketet (dvs. bandel 171 som ansluter
från Örnsköldsvik och österut, har ingen förhöjd inrapportering av påkörda älgar.
Detta föranleder behov att anlägga viltstängsel för att förebygga viltolyckor utmed väg
E4 och eventuellt anslutande vägnät. I förebyggandet av viltolyckor ingår att utreda
känsliga punkter för läckage av vilt, såsom plankorsningar där det bl.a. kan vara aktuellt
att förlänga stängselslut på anslutande vägar. I utredningsarbete ingår att utvärdera
behov för att förebygga viltolyckor utmed vägar som ansluter till väg E4. Därutöver bör
befintligt viltstängsel utmed väg och järnväg inom åtgärdspaketet utvärderas avseende
eventuella brister.
Sträckan avgränsas i väster vid plankorsning mellan E4 och anslutande väg 352, dvs.
nordöstra utkanten av Örnsköldsviks tätort i höjd med Högland (figur 8). Sträckan
avgränsas i öster vid befintligt avslut för befintligt viltstängsel utmed E4 i höjd med
Arnäsvall (figur 8).
Åtgärdspaketet ingår i Vilhelmina Norra sameby. Mot bakgrund till tätortsnära natur
påverkas troligen inte rennäringen av faunaanpassningar.
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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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