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Sammanfattning 
 

 

I bristanalysen för hjortdjur för Region Mälardalen beskrivs de barriärer som finns för 

hjortdjuren i regionen. Målet är att uppskatta hur stora bristerna är, samt att beräkna en 

kostnad för att åtgärda bristerna. Syftet är att minska vägarnas barriäreffekter på 

populationerna och minska antalet trafikolyckor med hjortdjur. Bristanalysen är gjord ur 

dagens perspektiv, med de vägar som finns nu och de som byggs. Den tar inte hänsyn till 

framtida förändringar såsom ökande ÅDT för vissa vägar, samt kommande viltstängsel. 

 

I Sverige förekommer fem arter av hjortdjur vilt i naturen: älg, kronhjort, ren, dovhjort och 

rådjur. Av dessa är älg och rådjur de helt dominerande djuren i viltolycksstatistiken. I Region 

Mälardalen finns alla hjortdjursarterna utom ren. Samtliga hjortdjur vandrar dygnsvis och 

även till viss del säsongsvis, vilket innebär att de behöver korsa vägar och järnvägar mycket 

ofta. Ett mycket stort antal djur körs på varje år vilket innebär att viltolyckorna kostar 

samhället stora summor årligen i materiella skador, sjukhuskostnader och humanvärde. Enbart 

olyckor med älgar årligen kostar samhället ca 1,1 miljarder kronor.  

 

Stängsel i kombination med säkra passager är förmodligen det effektivaste sättet att begränsa 

viltolyckor och att minimera negativ påverkan på hjortdjur. Det finns ett antal olika typer av 

viltpassager för större djur. Vid vissa passerar djuren ovanför vägbanan och vid andra under 

vägbanan. Gemensamt för dem är att de måste skärmas av från trafiken genom exempelvis 

vegetation eller skärmar (hinder för ljud, samt ljuset från bilarnas strålkastare). Djuren ska 

uppleva att naturen fortsätter på och efter passagen och de ska inte störas när de passerar, utan 

kunna röra sig i lugn och ro. En passage som fungerar för hjortdjur kan, rätt utformad, fungera 

utmärkt för i stort sett alla andra djur också. Att arbeta med hjortdjur innebär därför också att 

vägars barriärverkan avsevärt minskar både på kort och lång sikt. 

 

Bristanalysen bestod av tre steg: 1) Utvecklande av GIS-verktyg för analys av bristerna, 2) 

kontroll av GIS-verktygets funktion och upprättning av resultatet, och 3) identifiering av 

bristerna och förslag på åtgärder. Barriärer definierades i analysen som vägar med viltstängsel 

eller enbart ÅDT över 10 000. Befintliga passagemöjligheter i form av broar för mindre vägar 

över och under barriärvägarna koordinatsattes och fördes in i kartmaterialet. Längs vägar som 

pekats ut i GIS-verktyget som barriärer bör viltpassager finnas med 10 km mellanrum och 

således gavs förslag på nya viltpassager där befintliga passagemöjligheter saknas idag. 

Kostnaden för hjortdjurspassagerna baseras på en för samtliga regioners bristanalyser fastlagd 

schablonsumma på 15 mkr per åtgärd. 

 

Totalt behövs 41 hjortdjurspassager i Region Mälardalen, varav elva i C län, sju i D län, elva i 

T län och tolv i U län. Den totala kostnaden beräknas till 615 mkr. En tidsplan har lagts upp 

för varje län för att kunna åtgärda bristerna före utgången av år 2020. 
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Inledning 
 

 

Vägar påverkar djurlivet 
 

Sverige har ett omfattande vägnät som idag består av ca 500 000 km väg. Av dessa vägar 

sköts cirka 25% av stat eller kommun och resterande av olika vägsamfälligheter eller 

vägföreningar. Vägarna påverkar djurlivet i omgivningarna på flera sätt, både direkt och 

indirekt. Områden blir t ex inte längre användbara som födosöks- eller reproduktionsområden 

och den ökade fragmenteringen av miljön försämrar ytterligare livsvillkoren. Vägarnas 

barriäreffekter gör att många arters spridning hindras. De arter som fortsätter att nyttja 

vägområdet eller tvingas korsa vägar på sin färd mellan olika områden, utsätts för en ökad 

dödlighet till följd av trafikolyckor. 

 

Vägverkets mål är att djurens möjlighet att fortleva inte ska påverkas negativt av vägarna 

(Vägverket och Banverket 2005). Detta mål ska nås genom åtgärder vid all planering och 

projektering av nya vägar, i det befintliga vägnätet och vid drift och underhåll.  

 

 

Bristanalyser  
 

I den nuvarande nationella vägplanen finns medel reserverade för att åtgärda brister på det 

befintliga vägnätet, s.k. riktade fysiska miljöåtgärder. I och med detta behöver man veta vilka 

brister som finns, var de finns, vilka åtgärder som krävs, vad det kostar att åtgärda och vad 

som kan vara rimligt att åtgärda i förhållande till mål och resultat. Detta kan beskrivas i en 

bristanalys. Under perioden 2006-2008 ska Vägverkets samtliga regioner utföra bristanalyser 

för fyra olika områden: tätorter, barriärer i vägmiljön, kulturvägar, samt vägar med ny 

funktion. Dessa bristanalyser ska utgöra underlag för prioriteringar i verksamhetsplaneringen.  

 

Bristanalys för barriärer omfattar både tätortsmiljöer och landskapet i övrigt. Bristanalyserna 

kan göras utifrån geografiska avgränsningar eller utifrån djur och djurgrupper. Satsningen ska 

i första hand gälla djurgrupper som sammantaget är representanter för många andra djur, 

nämligen hjortdjur, utter, groddjur och fisk.  

 

Bristanalysen för hjortdjur i Region Mälardalen redovisas i denna rapport och sammanfattas 

även i en rapport som omfattar samtliga djurgrupper. Hittills har mycket få säkra 

passagemöjligheter för hjortdjur byggts i Sverige. I och med bristanalyserna för alla regioner 

görs en första analys och bedömning av hur stora bristerna är. Syftet är att minska vägarnas 

barriäreffekter på populationerna och minska antalet trafikolyckor med hjortdjur. Samtidigt 

gynnas andra landlevande arter, alltifrån stora rovdjur till insekter. 

 

 

Hjortdjur – bakgrundsfakta 
 

I Sverige förekommer fem arter av hjortdjur vilt i naturen: älg (Alces alces), kronhjort (Cervus 

elaphus), ren (Rangifer tarandus), dovhjort (Cervus dama) och rådjur (Capreolus capreolus). 

Av dessa är älg och rådjur de helt dominerande djuren i viltolycksstatistiken. I Region 

Mälardalen finns fyra av hjortdjursarterna (Fig. 1). 
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Figur 1. De fyra hjortdjur som finns i Region Mälardalen: älg (överst tv, foto: MyraNatur/P. Blomkvist), 

kronhjort (överst th, foto: MyraNatur/J. Arrendal), dovhjort (nederst tv, foto: MyraNatur/J. Arrendal) och rådjur 

(nederst th, foto: MyraNatur/J. Arrendal). 

 

 

Samtliga hjortdjur vandrar dygnsvis och även till viss del säsongsvis, vilket innebär att de 

behöver korsa vägar och järnvägar mycket ofta. Exempel finns från GPS-märkta älgar, där 

man bl a har registrerat en tjur som korsat E6 i mellersta Bohuslän i genomsnitt varannan dag 

under sommarhalvåret 2003. Många av djurens rörelser sker i områden som de känner väl, 

men många vandrar också i okända miljöer (speciellt unga djur och tjurar). 

 

Det går inte att slå fast att alla djur av en art beter sig på ett visst sätt eller att påverkan av en 

väg eller järnväg alltid är en viss. Man kan däremot se tendenser. För hjortdjur kan man säga 

att vägens lokalisering har mindre betydelse än dess verkan som barriär i landskapet. Vägar 

med mycket trafik (över 10 000 fordon per dygn) fungerar som total barriär. Relativt få djur 

försöker passera vägen. Vägar med under 3 000–4 000 fordon per dygn innebär mindre 

problem att passera. Vägar däremellan, dvs 4 000–10 000 fordon per dygn, innebär störst risk 

för djuren att dödas. De uppfattar inte vägen som en barriär, eftersom trafiken är för liten, men 

trafiken är ändå tillräckligt stor för att varje passageförsök ska innebära hög risk för kollision. 
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Tamrenen drabbas av samma typ av påkörningsolyckor som rådjur och älg. Antalet påkörda 

renar kan kopplas till renpopulationens storlek.  

 

Stängsel i kombination med säkra passager är förmodligen det effektivaste sättet att begränsa 

viltolyckor och att minimera negativ påverkan på hjortdjur. Enbart stängsling innebär sällan 

någon långsiktig och bra lösning. Ofta väljer djuren då att försöka ta sig igenom vid grindar, 

skadade ställen eller andra öppningar, vilket ofta innebär att djuren får en ökad risk att bli 

påkörda i och med att de uppehåller sig en längre tid innanför viltstängslet. 

 

Ett mycket stort antal djur körs på varje år vilket innebär att viltolyckorna kan kosta samhället 

ca 3 miljarder kronor årligen i materiella skador, sjukhuskostnader och humanvärde. Detta 

värde är dock mycket osäkert eftersom både antalet det totala antalet trafikdödade djur och 

dess påverkan på material och människor är mycket osäkert. Säkert är dock att enbart olyckor 

med älgar årligen kostar samhället ca 1,1 miljarder. Enbart detta är naturligtvis skäl nog att 

minska viltolyckorna. En passage som fungerar för hjortdjur kan, rätt utformad, fungera 

utmärkt för i stort sett alla andra djur också. Att arbeta med hjortdjur innebär därför också att 

vägars barriärverkan avsevärt minskar både på kort och lång sikt.  

 

 

Viltpassager för hjortdjur 

 
Det finns ett antal olika typer av viltpassager för större djur. Vid vissa passerar djuren ovanför 

vägbanan och vid andra under vägbanan. Gemensamt för dem är att de måste skärmas av från 

trafiken genom exempelvis vegetation eller skärmar (hinder för ljud, samt ljuset från bilarnas 

strålkastare). Djuren ska uppleva att naturen fortsätter på och efter passagen och de ska inte 

störas när de passerar, utan kunna röra sig i lugn och ro. För att vegetation ska kunna växa 

under en bro måste den vara tillräckligt hög i förhållande till längden. 

 

En hjortdjurspassage behöver ha en bredd av minst sju meter. Passager under vägar måste ha 

en takhöjd av minst fyra meter. Måtten beror av hur omgivningen ser ut och av hur lång 

passagen är. I de flesta fall rekommenderas både högre takhöjd och bredare passage (12-40 

m). 

 

Passager över vägen 
 

Ekodukt 

En ekodukt leder viltet över vägen och saknar mänsklig trafik (Fig. 2). De dimensioneras så 

att de har en bredd av ofta 40 m (kan reduceras till 20 m i vissa fall). 

 

 
 

Figur 2. Ekodukt i Nederländerna (ur Vägverket och Banverket 2005). 
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Viltbro 

En viltbro är en vägbro som är anpassad för viltet (Fig. 3). Trafikintensiteten är mycket låg (t 

ex ägoväg). 
 

 
 

Figur 3. Viltbro längs väg E6 vid Grytingen, Bohuslän (ur Vägverket och Banverket 2005). 
 

Passager under vägen 
 

Landskapsbro 

En landskapsbro byggs för att landskapet inte ska skäras av (Fig. 4). Ofta byggs den över en 

dalgång istället för att en vägbank ska anläggas. Landskapsbron kan ha en mindre väg under 

sig. 

 

 
 

Figur 4. Landskapsbro som har anlagts istället för bank, Tyskland (ur Vägverket och Banverket 2005). 

 

 

Viltport 

En viltport är en vägport anpassad för viltet, bl a genom att porten görs bredare och högre än 

vad som krävs enbart för den mindre vägen (Fig. 5). 

 

 
 

Figur 5. Viltport på E6 kombinerad med körväg (ur Vägverket och Banverket 2005). 
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Mål och bristanalys hjortdjur, Region Mälardalen 
 

Målet i Region Mälardalen är att uppskatta hur stora bristerna är, samt att beräkna en kostnad 

för att åtgärda bristerna. Bristerna ska åtgärdas före utgången av 2020. Bristanalysen är gjord 

ur dagens perspektiv, med de vägar som finns nu och de som byggs. Den tar inte hänsyn till 

framtida förändringar såsom ökande ÅDT för vissa vägar, samt kommande viltstängsel.  
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Miljökvalitetsmål, Vägverkets inriktningsmål och Vägverkets 

strategiska mål 
 

 

Miljökvalitetsmål 
 

Det transportpolitiska delmålet för miljö innebär att transportsystemets utformning och 

funktion ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås. Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen 

berör mål nr 12 (Levande skogar), nr 13 (Ett rikt odlingslandskap) och nr 16 (Ett rikt växt- 

och djurliv) ämnet vägar och hjortdjur. 

 

Miljökvalitetsmål 12: Levande skogar 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

 

Miljökvalitetsmål 13: Ett rikt odlingslandskap 
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks.  

 

Miljökvalitetsmål 16: Ett rikt växt- och djurliv 
Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 

framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen, samt deras funktioner och 

processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 

tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 

med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 

 

Målet innehåller tre delmål, där nr 1 handlar om biologisk mångfald. Senast år 2010 skall 

förlusten av biologisk mångfald inom Sverige vara hejdad. 

 

 

Vägverkets inriktningsmål och Vägverkets strategiska mål 
 

De flesta delmål i miljökvalitetsmålen har inte inriktats på verksamheter som infrastruktur. 

Därför har Vägverket förtydligat miljökvalitetsmålens innebörd för Vägverkets verksamhet i 

egna inriktningsmål för natur, kulturmiljö och friluftsliv (Vägverket 2006). 

 

I Vägverkets strategiska plan för åren 2008-2017 (Vägverket 2007) anges: 

 

År 2015 ska Vägverket säkerställa ett vägnät i samklang med omgivande natur- och 

kulturmiljölandskap, genom att 90% av nybyggnadsprojekt på det statliga vägnätet uppfyller 

projektmål och alla driftområden uppfyller driftområdesmål för natur och kultur. 

 

Under planperioden ska de högst prioriterade bristerna för natur och kultur vara åtgärdade 

längs det statliga vägnätet. 
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Material och metoder 
 

 

Bristanalysen bestod av tre steg: 1) Utvecklande av GIS-verktyg för analys av bristerna, 2) 

kontroll av GIS-verktygets funktion och upprättning av resultatet, och 3) identifiering av 

bristerna och förslag på åtgärder. 

 

 

Utveckling av GIS-verktyg 
 

Metria Miljöanalys fick i uppdrag av Vägverket att utveckla ett GIS-verktyg som kan 

användas för bristanalysen. I GIS-verktyget inkluderades: 

1. Förekomst av vägbarriärer 

2. Potentiella viltpassager längs de utvalda barriärerna 

3. Bristområden för potentiella viltpassager 

4. Koncentration av viltolyckor (konfliktområden) 

5. Områden där åtgärder ska prioriteras (närhet till vatten, naturvårdsområden etc) 

 

Detaljerad information om GIS-verktyget finns i Ledwith och Nordström (2007). GIS-

verktyget resulterade i ett kartmaterial där ovanstående är utritat.  

 

 

Kontroll av GIS-verktygets funktion och upprättning av resultatet 
 

Uppenbara felaktigheter och brister har efter hand upptäckts i GIS-verktyget. Felen har 

uppkommit till följd av fel i indata och i modelleringen. Fel i modelleringen har rättats, medan 

fel i indata är svårare att komma till rätta med. De fel som kvarstod inför analysen (steg 3) 

fanns i barriärer och potentiella passagemöjligheter. 

 

Som barriär räknas i verktyget viltstängsel och vägar med ÅDT över 10 000 fordon. 

Databaserna är inte alltid helt aktuella och inrapportering av nya sträckningar av ex 

viltstängsel släpar efter något. För att rätta de mest uppenbara bristerna fick driftledarna i 

regionen gå igenom kartorna. 

 

De potentiella passagemöjligheterna visade sig i de allra flesta fall inte vara verkliga 

passagemöjligheter. Den största bristen är att de enda tillgängliga indata för broar under och 

över det statliga vägnätet är brons längd och bredd. Höjden på bron saknas således. Höjden 

har visat sig vara mycket viktig i detta fall, då potentiella passagemöjligheter för hjortdjur 

diskvalificeras om höjden för en undergång understiger 4 m. För att scanna av vilka 

passagemöjligheter som finns längs de vägar som har framkommit som barriärer, 

kontrollerades samtliga broar med hjälp av databasen BaTMan (Bridge and Tunnel 

Management). 

 

 

Identifiering av bristerna och åtgärdsförslag 
 

I Region Mälardalens bristanalys tittade vi bara på åtgärdsbehovet för de vägsträckor som 

utgör barriärer, dvs har viltstängsel eller saknar viltstängsel men har ÅDT > 10 000. Inför 

bristanalyserna för hjortdjur bestämdes att passager ska finnas var tionde km längs en barriär. 
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I och med detta tittade vi bara på de barriärer som översteg 10 km i längd. Bristanalysen 

omfattar inte det övriga vägnätet i och med att det inte utgör en barriär för hjortdjuren, även 

om antalet trafikdödade djur kan vara stort på vissa platser. 

 

Bristanalysen behandlar vägarna så som de ser ut idag och tar enbart hänsyn till vägbyggen 

som kommer att ersätta barriärvägar inom en mycket snar framtid (ex E18 Lekhyttan-

Adolfsberg, E18 Sagån-Enköping). Det finns vägavsnitt som inom en mycket snar framtid 

kommer att få barriär-status, antingen genom att ÅDT kommer att nå 10 000 eller viltstängsel 

kommer att sättas upp. Dessa vägar är ej med, men bör givetvis få hjortdjurspassager vid 

behov.  

 

Befintliga passagemöjligheter i form av broar för mindre vägar över och under barriärvägarna 

koordinatsattes och fördes in i kartmaterialet. Befintliga passagemöjligheter skulle vara minst 

7 m breda och ha minst 4 m i takhöjd och passeras av färre en 1000 fordon per dygn 

(undergångar), eller vara minst 7 m breda och ha enskild trafik med ÅDT< 1000 eller 

järnvägar (övergångar). Det bör understrykas att det inte alls är säkert att de befintliga 

passagemöjligheterna som lokaliserades verkligen används av hjortdjur. De har inte besökts 

på plats i fält. Således ger bristanalysen ett minimimått på det antal hjortdjurspassager som 

bör anläggas i regionen.  

 

Längs vägar som pekats ut i GIS-verktyget som barriärer bör viltpassager finnas med 10 km 

mellanrum och således gavs förslag på nya, riktiga viltpassager, där befintliga 

passagemöjligheter saknas idag. Viltpassagerna bör placeras där de med största möjliga 

sannolikhet används av viltet. Naturens och vägens utformning är här det viktigaste, men det 

kan vara svår att se detta på en kartbild. Därför var även viltolyckor vägledande till var 

viltpassager bör anläggas. Positionerna för de nya passagerna är dock mycket ungefärliga och 

för att ta fram de exakta positionerna för samtliga framtida hjortdjurspassager i regionen 

kräver noggranna besök i fält.  

 

Kostnaden för hjortdjurspassagerna baseras på en för samtliga regioners bristanalyser fastlagd 

schablonsumma på 15 mkr per åtgärd. 
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Resultat 
 

 

Resultatet av bristanalysen presenteras länsvis, samt sammanfattas i slutet för hela regionen. 

Enbart barriärer längre än 10 km är analyserade, men de kortare finns med i kartmaterialet. 

 

 

Uppsala län (C) 

 

Barriärerna 
Barriärerna i länet utgörs av hela E4 och E18, samt delar av 76 och 292. Kortare 

barriärsträckor fanns längs 55, 70, 72, 76, 77, 255, 263 288, 290 och 292. 

 

Befintliga passagemöjligheter 
Nio befintliga passagemöjligheter kunde identifieras längs barriärerna (gröna prickar, Fig. 6). 

Konstruktionsnummer för samtliga befintliga passagemöjligheter presenteras i Tabell 1. På 

nya E18 Sagån-Enköping kommer tre passagemöjligheter för hjortdjur att finnas genom 

dalgången under bron vid Sagån, över tunneln strax öster om Sagån och över nästa tunnel 

närmare Enköping.  

 

Befintliga brister och åtgärdsförslag 
Totalt behövs elva nya hjortdjurspassager i länet. Deras ungefärliga placering framgår av Fig. 

6. 

 

Kostnaderna för de nya hjortdjurspassagerna i länet summerar till 165 mkr. Antal åtgärder 

som måste genomföras per år för att alla objekt ska kunna åtgärdas inom perioden 2014-2020 

redovisas i Tabell 2. 

 

 
Tabell 1. Befintliga passagemöjligheter för hjortdjur i C län (konstruktionsnummer och namn). 

 

Konstr.nr. Namn 

3-76-1 Bro över Sagån vid Östanbro i Västerås  

3-336-1 Bro över enskild väg v Prästtorp  

3-339-1 Bro över Ekolsundsviken vid Ekolsunds station 

3-404-1 Bro över enskild väg vid Knoppbacka 

3-550-1 Bro över enskild väg vid Appale (södra bron) 

3-731-1 Bro över enskild väg n. Fullerö 

3-745-1 Bro över enskild väg vid Sätuna s Älby 

3-763-1 Bro över enskild väg vid Vallby S. Tierp 

3-769-1 Bro över jvg vid Gubbo NV Tierp (Ö bron) 

 

 
Tabell 2. Antal åtgärder som måste genomföras per år i C län för att samtliga objekt ska ha åtgärdats under 

perioden 2014-2020. Kostnaden per år redovisas. 

 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal passager 2 2 2 2 1 1 1 

Kostnad per år (mkr) 30 30 30 30 15 15 15 
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Figur 6. Befintliga passagemöjligheter för hjortdjur (gröna prickar) och ungefärlig placering för föreslagna 

hjortdjurspassager (gula prickar) i C län.  
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Södermanlands län (D) 

 

Barriärerna 
Barriärerna i länet utgörs av hela E4 och E20, samt delar av 56. Kortare barriärsträckor fanns 

längs 53 och 55. 

 

 

Befintliga passagemöjligheter 
Tretton befintliga passagemöjligheter kunde identifieras längs barriärerna (gröna prickar, Fig. 

7). Konstruktionsnummer för samtliga befintliga passagemöjligheter presenteras i Tabell 3. 

 

 

Befintliga brister och åtgärdsförslag 
Totalt behövs sju nya hjortdjurspassager i länet. Deras ungefärliga placering framgår av Fig. 

7. 

 

Kostnaderna för de nya hjortdjurspassagerna i länet summerar till 105 mkr. Antal åtgärder 

som måste genomföras per år för att alla objekt ska kunna åtgärdas inom perioden 2014-2020 

redovisas i Tabell 4. 

 

 
Tabell 3. Befintliga passagemöjligheter för hjortdjur i D län (konstruktionsnummer och namn). 

 

Konstr.nr. Namn 

4-319-1 Bro över jvg nv Hällby  

4-321-1 Bro över Åkerväg, t.g.o.j. och lokalväg nv Folkesta station  

4-394-1 Bro över enskild väg vid Fredriksdal  

4-397-1 Bro över sj n S:årtorp (södra bron) 

4-472-1 Bro över t.g.o.j. so Övlingby 

4-533-1 Bro över enskild väg vid Långkärr  

4-534-1 Bro över Kilaån och väg vid Ålberga gård (södra bron) 

4-536-1 Bro över skogsbilväg vid Lida 

4-600-1 Bro över enskild väg vid Hörby vnv Härad 

4-617-1 Bro över enskild väg till Brunna no Härad  

4-657-1 Bro över enskild väg till Styvsmossen, 1 km v tpl Kjula  

4-660-1 Bro över enskild väg till Harby 1.8 km o tpl Kjula (södra bron) 

4-729-1 Bro över industrispår vid Grundbro  

 

 
Tabell 4. Antal åtgärder som måste genomföras per år i D län för att samtliga objekt ska ha åtgärdats under 

perioden 2014-2020. Kostnaden per år redovisas. 

 
År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal passager 1 1 1 1 1 1 1 

Kostnad per år (mkr) 15 15 15 15 15 15 15 

 

 

 

 



 
 

Figur 7. Befintliga passagemöjligheter för hjortdjur (gröna prickar) och ungefärlig placering för föreslagna hjortdjurspassager (gula prickar) i D län. 



Örebro län (T) 

 

Barriärerna 
Barriärerna i länet utgörs av hela E18 och E20, samt delar av 50. Kortare barriärsträckor fanns 

längs 50, 51, och 641. 

 

 

Befintliga passagemöjligheter 
Två befintliga passagemöjligheter kunde identifieras längs barriärerna (gröna prickar, Fig. 8). 

Konstruktionsnummer för dessa befintliga passagemöjligheter presenteras i Tabell 5. För nya 

E18 Lekhyttan-Adolfsberg kommer en passagemöjlighet att finnas genom dalgången under 

bron över Garphytteån. 

 

 

Befintliga brister och åtgärdsförslag 
Totalt behövs elva nya hjortdjurspassager i länet. Deras ungefärliga placering framgår av Fig. 

8. 

 

Kostnaderna för de nya hjortdjurspassagerna i länet summerar till 165 mkr. Antal åtgärder 

som måste genomföras per år för att alla objekt ska kunna åtgärdas inom perioden 2014-2020 

redovisas i Tabell 6. 

 

 
Tabell 5. Befintliga passagemöjligheter för hjortdjur i T län (konstruktionsnummer och namn). 

 

Konstr.nr. Namn 

18-995-1 Bro över jvg och enskild väg o Axberg  

18-52-1 Bro över s. j. vid Sandstubbetorp  

 

 
Tabell 6. Antal åtgärder som måste genomföras per år i T län för att samtliga objekt ska ha åtgärdats under 

perioden 2014-2020. Kostnaden per år redovisas. 

 
År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal passager 2 2 2 2 1 1 1 

Kostnad per år (mkr) 30 30 30 30 15 15 15 
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Figur 8. Befintliga passagemöjligheter för hjortdjur (gröna prickar) och ungefärlig placering för föreslagna 

hjortdjurspassager (gula prickar) i T län. 
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Västmanlands län (U) 

 

Barriärerna 
Barriärerna i länet utgörs av hela E18, samt delar av 66, 67 och 68. Kortare barriärsträckor 

fanns längs E20, 56, 68 och 572. 

 

 

Befintliga passagemöjligheter 
En befintlig passagemöjlighet kunde identifieras längs barriärerna (grön prick, Fig. 9). Denna 

har konstruktionsnummer 19-107-1 (Bro över s.j. vid ansta hållplats i Västerås).  

 

 

Befintliga brister och åtgärdsförslag 
Totalt behövs tolv nya hjortdjurspassager i länet. Deras ungefärliga placering framgår av Fig. 

9. 

 

Kostnaderna för de nya hjortdjurspassagerna i länet summerar till 180 mkr. Antal åtgärder 

som måste genomföras per år för att alla objekt ska kunna åtgärdas inom perioden 2014-2020 

redovisas i Tabell 7. 

 
Tabell 7. Antal åtgärder som måste genomföras per år i U län för att samtliga objekt ska ha åtgärdats under 

perioden 2014-2020. Kostnaden per år redovisas. 

 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal passager 2 2 2 2 2 1 1 

Kostnad per år (mkr) 30 30 30 30 30 15 15 

 

 

Åtgärdsbehov och kostnader för hela Region Mälardalen 
 

Totalt behövs 41 hjortdjurspassager i Region Mälardalen. Den totala kostnaden beräknas till 

615 mkr. 
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Figur 9. Befintliga passagemöjligheter för hjortdjur (gröna prickar) och ungefärlig placering för föreslagna 

hjortdjurspassager (gula prickar) i D län. 
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Tack 
 

 

Stora tack går till berörda på VMNtr för kommentarer på kartmaterialet och övrig information 

med mycket kort varsel och till Anders Wiklund på VMN för revideringen av GIS-

kartmaterialet.  
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