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SAMMANFATTNING

Antalet polisrapporterade klovviltolyckor med motorfordon okade kraf

tigt under 1960-talet och uppgick ar 1970 till 1 827 st ra det stat

liga v~gnltet (9 % av samtliga polisrapporterade v~gtrafikolyckor).

Denna okning bedQmdes bli likartad under de nlrmaste aren. Sam en

foljd av detta uppdrog Kungl Maj:t at vlgverket att handha forsk

nings~ och forsoksverksamhet i syfte att minska antalet viltolyckor,

framst olyckor med ~lg. Verksamheten har pagatt under aren 1973-79.

Grundllggande fakta am viltet, trafiken och olyckorna har insamlats

och analyserats. Analyserna har lett till uppskattning av viltolycks

risk under alika forhallanden. Olycksforebyggande atgarder - saval

existerande sam annu oprovade - har ingaende studerats med olika me

toder sasom praktiska forsok, statistiska olycksanalyser och eko

nomiska berlkningar.

Undersokningen omfattar Ilg, radjur, dov- och kronhjort (klovvilt).

Av dessa djur har tonvikten lagts pa algen. Studier av renen sam

ar ett tamdjur har inte ingatt i uppdraget. Ett flertal resultat tarde

dock kunna galla Iven for renen.

Algen forekommer i n~stan hela landet. I utpraglade jordbruksmarker

at den mindre vanlig, medan det i syd- och mellansvenska skogsmarker

ofta finns ?0-30 algar per tusen hektar. Stora lokala variationer fore

kommer. Stammen har sedan mitten av 1960-talet okat kraftigt, framst

beroende pa andrade normer for algjakten, atgarder inom skogsbruket

och ett flertal milda vintrar. De andrade normerna for algjakten har bl a

medfort en hogre medelalder has djuren med ett okat antal fodslar per

ko -okad reproduktion. Det moderna skogsbruket samt de milda vintrarna

har okat djurens naringstillgangar vilket ocksa okar djurens repro

duktionsformaga. ~lgstammens storlek beraknades ar 1979 vara minst

300 000 djur i vinterstam.

Omfattande studier av algens beteende Qch vandringar har skett. lett

inhagnat omrade har bl a kalvfranstotning, kalvnings- och brunstbeteenden

studerats. Genom att Forse ett antal frilevar.de algar med radiosandare

har djurcns normal a vandringar under olika arstider kartlagts. Bland

observationerna ken foljande namnas.
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Vid kalvfranstotningen i maj manad upptrader algkon aggressivt

mot andra algar och saker ensamhet. De fjolarskalvar som hittills

foljt kon okar da sin vandringsaktivitet men uppehaller sig oftast

inom samma omrade sam tidigare. Flera exempel finns dar fjolars

algar under sommaren har andrat sin a vistelseomraden, ibland med

snabba forflyttningar pa flera mil. De aldre djuren har i allman

het varit stationara.

Under algens brunsttid i september noterades ingen storre forand

ring i djurens vandringar. ~ven vid jaktsituatio~eruPPvisardjuren

en stark trohet till sitt normal a vistelseomrade. Under senhosten

och vintern visar sig dock en tendens till att vistelseomradet ut

okas.

Flera resultat visar att algar har formagan att reagera infor vagar

och trafik. For manga djur synes vagar utgora en grans for vandringarna

och exempel finns att algar sam regelbundet korsar en starkt tra

fikerad vag undviker att uppehalla sig i omradet narmast denna.

~§~j~~-~~~-~j~~~

Bestandet av radjur kan grovt uppskattas till 500 000 djur i vinter

stam. En motsvarande uppskattning for dov- or.h kronhjort ar 10 000 -

- 20 000 respektive drygt 1 000. Nagra studier av raojurs eller hjortars

vandringar har inte utforts.

~~~~~~~~

Det statliga vagnatet pa landsbygden har inte undergatt nagra storre

forandringar under 1970-talet. Andelerl nya vagar -med nya strackningar 

- var mindre an 1 % av hela vagnatet. Trafiken okade under perioden med

ca 35 %. Trafikmonstret har inte forandrats namnvart, exempelvis har

sommarmanaderna genomgaende haft ca 50 % mer trafik an vintermanaderna.

Fordonens genomsnittliga hastighet har under 1970-talet okat med 4-5 km/h,

huvudsakligen under decenniets forsta halft.
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~~!!~!~~~~~~~

ViJtolyckor definieras sam trafikolyckor med alg, radjur eller hjort.

~tt start antal viltolyckor kommer aldrig till myndigheternas kanne-

dam. En undersokning av bortfallet visar att drygt 40 % av de intraf

fade viltolyckorna kommer med i den officiella statistiken. For ovriga

olyckor tarde motsvarande siffra vara 10-30 %. Antalet polisrapporterade

viltolyckor pa statens vagnat uppgick till 8 009 ar 1978. Det verkliga

antalet kan beraknas till 20 000, vilket utgor 15 % av det uppskattade

totala antalet trafikolyckor. Dessutom tillkommer en mindre andel olyckor

pa de kommunala och enskilda vagnaten.

Antalet polisrapporterade viltolyckor har okat kraftigt under 1970

talet, fran 1 827 olyckor ar 1970 till ca 9 600 (preliminart varde)

ar 1979. Alg och radjur svarar'for ungefar lika stora andelar av olyckorna.

Hjortarnas andel av viltolyckorna ar endast 2 %.

Stora variationer i olycksandelar foreligger mellan olika Ian. Vilt

olyckorna ar mindre allvarliga an ovriga trafikolyckor; endast 6 %

dods- och personskadeolyckor mot 36 % for ovriga olyckor. Algolyckorna

svarar for den dominerande delen av de svara viltolyckorna, sarskilt vid

hoga hastigheter.

~~!!~!~~~~~~~!~~~

Samhallets kostnader for samtliga viltolyckor pa statens vagnat har

beraknats uppga till ca 190 miljoner kronor ar 1978. Detta utgor knappt

5 % av kostnaden for samtliga trafikolyckor pa statens vagnat. Ds det

verkliga antalet viltolyckor beraknats till ca 20 000 innebar detta att

en genomsnittlig viltolyckas samhallskostnad kan uppskattas till knappt

10 000 kr (algolycka ca 13 000 kr, radjursolycka ca 6 000 kr; 1978 ars

prisniva).

~~~!~~~~~~-~j~~

Alders- och konsfordelningarna for de i olyckcrna inblandade djuren overens

stammer i stort med respektive populationers fordelningar. Dock ar algar

nas fjolarskalvar sarskilt utsatta for olyckor.
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Olyekornas konsekvenser for de inblandade djuren ar att drygt half

ten av algarna oeh flertalet av radjuren dor pa olyeksplatsen. De

ovriga djuren eftersoks i allmanhet oeh avlivas till star del.

~~~~~~~~~~!:~~~

Risken for en viltolycka varierar kraftigt under dygnet oeh aret.

Exempelvis ar o~yeksris~~_i ~~r~er, gryning oeh skymning 6-8 ggr---- . --- ------
storre an i dagsljus. Under kalvavstotningsperioden i maj ar risken- - -- - ------- -- ~ - - - -- - .- ~_. .

kraftigt forhojd speeiellt under dygnets morka delar. Nagon risk-

okning for algolyekorna under algjakten har inte iakttagits.

Viltolyeksrisken varierar oeksa med andra faktorer. Pa nyoppnade

va~ar ar risken 2-3 ggr hogre an normalt. Dessutom kan namnas att vagar

med hogt trafikflode har en tendens till mindre risk for viltolyekor

an vagar med lagt trafikflode.

~~~~!:~~~!:~~~!:!~!:

For att kunna bedoma effekte~ av en atgard mot viltolyekor anvands ett

kriterium som baseras pa lo~samhetstankande. Harvid jamfors kostna

derna for a ena sidan atgardens inforande, drift oeh underhall oeh a

andra sidan vinsten i minskat antal olyekor. Metoden tillampas pa at

garderna nat- oeh elstangsel samt siktrojning.

En sedan lange anvand atgard ar viltstangsel. Tva slag av stangsel finnes,

nat- oeh elstangsel. Ett effektivt natstangsel har konstruerats bl a ge

nom praktiska provo Detta skall vara minst 2 meter hogt oeh ha ett nat

verk upp till hela hojden. Elektriska stangsel som ar billigare att satta

upp men har betydligt storre underhallskostnader har aven studerats. Dessa

bor vara ea 2 meter hoga oeh forsedda med ~t-F-e.. elektriska ledare\

Saval nat- som elstangsel har visat sig vara effektiva mot alg. Rekommen

dationer ges for hur stangsel skall dras utmed en vag~ Stangsel kan an

vandas dels utmed langre sammanhangande strackor oeh dels utmed kortare

avsnitt vid platser med speeiellt hog olyeksrisk, s k styrstangsel. Den

olyeksminskande effekten av natstangsel uppskattas till ea 80 %. En be

rakning presenter8s som anger vid vilka varden pa trafikflode, viltolyeks

kyat oeh endel algalyekor av viltolyekorna som natstangsel kan forva~tas

vara en lonsam atgard.
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Viltspeglars yarde sam atgard har lange diskuterats. En undersokning

av viltspeglars effekt omfattande 80 teststrackor fordelade over lan

det har genomforts. Undersokningens resultat, baserat pa intraffade

viltolyckor under drygt tre ars tid, blev att nagon effekt av speg-
-------- --- -----

larna inte kund3 pavisas.

Siktrojningar vid vagar har sedan lange tillampats sam en atgard. En

undersokning av denna atgards effekt pagar i vagverkets regi och be

raknas vara slut ford am ca tva ar. For att fa en uppfattning am effek

ten av en forbattrad sikt har berakningar av algolycksrisken gjorts

vid alika biotoper och siktforhallanden. En gray skattning visar 8tt

risken ar 2-4 ggr sa star i skogsmark sam i oppen mark. I skagsmark

synes dock bilforarna ha svart att utnyttja en forbattrad sikt utmed

vagen. Ett rakneexempel presenteras avseende lonsamheten av siktroj

ning jamfort med natstangsel. Resultatet tyder pa att siktrojn~Qg
""'-- -

ar en ur lonsamhetssynpunkt dyrbar atgard.
........... ------

Uppsattning av viltvarningsmarken ar en vanlig atgard pa avgransade

strackor av vagnatet. Vid bedomning av atgardens lamplighet maste vissa

omstandigheter beaktas. Undersokningar visar att endast drygt var tredje

tra fikant uppmarksammar varningsmarket. Urvalet a;l:;--::a-m-p"lr"'j~g-a--s"'t-r-:a-;-·r~_k~o-r~kan
------ - - - - _.- . . - .- - - --
vara forenat med svarigheter bl a pa grund av foranderligheter fran tid

till tid i olycksriskerna utmed vagen.

Det hal' diskuterats att kombinera viltvarningsmarket med lokal hastighets

begransning, eventuellt avseende viss tid pa dygnet slIer ~rct angiven

pa tillaggstavla. Sam skal for detta har an forts att olyckurr.B ar mindre

allvarliga vid lagre hasigheter, vilket acksa har visats av stljdier av

svarhetsgraden for alyckar pa vagar med alika hastighetsgranser. Har bar

dock namnas att en undersokning visat att en tillaggstavla i. I<ombi'l::tion
--------

med _.viltva~ningsmarke endast abserverades _.BV _ 7 ~~_Clv fo1'a£.!2.8. fj;lJi'u cnuer-

sokningar av viltvarningsmarkets effekt pa alycksrisken hal' ints utforts.

Atgarden a1' av ett kamplext slag ach ytterligare kunskape1' kravs.
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En atgard som annu ej anvants mot viltolyckor ar repellenter. Dessa

ar av tre slag: Ijus-, Ijud och doftsignaler. Samtliga dessa har tes

tats pa algar i inhagnad. Doftsig~aler har aven provats i vagmiljo.

Harvid har framkommit att ljus- och ljudsignaler inte verkar vara
- ----~:--

effektiva medan doftsignaler i form av vissa illaluktande preparat

synes ha e~ repellerande effekt. Inga undersokningar har dock gjorts

med doftsignaler utmed langre vagstrackor eller under langre tids

perioder.

Information till trafikanter

Atgarden allman information till trafikanterna om yilt och viltolyckor

har studerats dels genom enkatundersokningar avseende forares kunskaper

in om omradet och dels genom praktiska forsok med registrering av fora

res korbeteenden. Slutsatserna ar att okad information till for-arna om

bast~ sattet att upptacka yilt utmed vagen kan minska risken for vi It

olyckor medan okad allman information om yilt i samband med trafik tro

ligen endast ger marginella effekter pa viltolyckorna.

Minskning av viltstammar ar en atgard som ofta diskuteras. Detta kan ske
'- --- - --
dels lokalt och dels regionalt. Lokal avskjutning utmed en vag ar en tvek-

sak atgard da ett "tomrum" i viltstammen snabbt f lls__ ut av djur som ofta

ar ovana vid vagmiljon. Ur resultaten fran undersokningar vid nyoppnade

vagar framgar dock att olycksrisken under de forsta aren 8r sa hog att

en lokal avskjutning da kan vara motiverad. Fragan om regional avskjutning

be1yses av undersokningar som visar att en tendens till ett positivt sam

band foreligger mellan a1go1ycksrisk och a1gtathet. Nagra sakra slutsat

ser kan eme1lertid ej dras om vid vilken algtathet en ~inskning BV a1g

stamme~ ger storsta mojliga minskning av olycksrisken.



1. INLEDNING

1. 1 Ba kgrund

I maj 1972 uppdrog Kungl Maj:t at Statens vagverk att i samrad med

Statens trafiksakerhetsverk "omhanderha forskning och forsoksverk

samhet i syfte att minska antalet kollisioner mellan motorfordon
och djur". Vid senare kontakter preciserades termen "djur" att

endast omfatta klovvilt med tonvikt pa alg.

Bakgrunden till uppdraget var foljande. Under 1960-talet hade antalet

vagtrafikolyckor med klovvilt okat. Deras andel av samtliga polisrap

porterade olyckor pa statens vagnat uppgick ar 1969 till 9 %. I au

gusti 1971 utgav Statens naturvardsverk "?romemoria angaende atgarder

mot viltolyckor" (34), som utarbetats av en arbetsgrupp bestaende av

representanter for Statens naturvardsverk, Statens trafiksakerhets

verk, Statens vagverk, Statens jarnvagar och Svenska Jagareforbundet.

Har gjordes en grundlig inventering av de olika problemomradena in

klusive redovisning av internationella erfarenheter genom en utford

enkat. Arbetsgruppens allmanna slutsats blev att en mangd kunskap sak

nades och att forskning inom omradet framstod som ytterst nodvandig.

Forslag till ett flertal konkreta forskningsuppgifter framlades ocksa.

En foljd av promemorians forslag blev en s~tsning pa forsknings- och

forsoksverksamhet i syfte att fa fram atgarder mot olyckorna. Medel

for denna verksamhet skulle erhallas genom att fran 1 juli 1972 bi

dragen slopades till reparation av motorfordon vilka kolliderat med
alg.

Under varen 1979 traffades en overenskommelse med Jordbruksdeparte
mentet att viltolycksundersokningens slutrapport skulle inga i och

publiceras i samband med Jakt- och viltvardsberedningens betankande.
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1.2 Arbetets bedrivande

Hasten 1972 togs fran Vagverkets sida en del kontakter med myndigheter,

organisationer och forskare. Vid ett sammantrade 1973-10-17 med rep

resentanter fran samtliga berorda parter beslots att bilda en projekt

grupp. I denna grupp skulle representeras forutom Statens vagverk och

Statens trafiksakerhetsverk aven Statens naturvardsverk, Rikspolissty

relsen och Svenska Jagareforbundet. Gruppen skulle sammantrada 2-3 ggr

per ar och av forskarna fortlopande hallas informerad om verksamheten

samt bista med hjalp och goda rad. Dess namn blev "projektgruppen for

viltolycksforskning", forkortat till VIOL-gruppen.

Vid det forsta sammantradet med VIOL-gruppen framlade forskarna en forsk
ningsplan. Denna diskuterades och det beslots att den skulle ligga till

grund for det fortsatta arbetet. (Forskningsprogram betraffande vilt

olyckor med vagtrafik 1973-10-11, stencil) (35). For en schematisk

framstallning av planen, se bilaga 1.

Forskningsplanen gick i huvudsak ut pa att inrikta forsknings- och for

soksverksamheten efter fyra linjer. Dessa beskrivs kortfattat nedan.

1. Statistisk olycksanalys

En statistisk analys av viltolyckor utfors i syfte att fa en bakgrund

for den fortsatta forskningen samt ge information till bilister om hur

risken for viltolyckor varierar under dygnet och aret. Forutom de offi

ciella statistikuppgifterna bor ytterligare uppgifter om olyckorna sam

las in.

Avsikten med detta ar att undersoka om nagon speciell kategori djur
(kon, alder, etc) ar ofta inblandad samt om forhallandena narmast in

till vagen paverkar olyckornas fordelning. Dartill skall fragan om ny

oppnade vagar ar speciellt olycksdrabbade studeras.

2. Existerande atgarder

Tre atg~rder mot viltolyckor soecialstuderas: st~ngsel, viltspeglar och

siktrojningar. Avsikten ar att berakna dessas effektivitet och uppskatta

i vilk~ situationer atgarderna ar lonsamma.
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3. Nya atgarder

Studier av algarnas beteende infor olika avskrackande signaler utfors

i en inhagnad. Vidare gars sparningar av frilevande algar forsedda

med radiosandare. Syftet ar att soka nya atgarder mot viltolyckor

samt att finna nya satt att anvanda redan existerande atgarder.

4. Manniskans roll

Undersokningarna avser att belysa dels forarens attityder och dels

trafikantens uppmarksamhet. Detta gars bl a for att fa kunskap om

vilken information om yilt som ar mest relevant for trafikanten.

Forarens attityder studeras via enkatundersokning medan trafikan

tens uppmarksamhet undersoks medelst faltexperiment.

Den forsta storre konkreta uppgiften bestod i att bygga en inhagnad

kring ett 20 hektar stort omrade vid Zoologiska institutionens forsknings

station Tovetorp i Sodermanland. Detta hagn blev fardigt i april 1974,

varefter algar inforskaffades och studierna paborjades. Bland ovriga ti

digt utforda uppgifter kan namnas utsandande av enkat angaende omstandig

heter kring viltolyckor, upplaggning av undersokningen av frilevande algars

beteende, administrativa forberedelser till undersokning av viltspeglars

effekt samt utvecklandet av nya dataprogram vid vagverkets vagdatabank for

underlag framst for avsnitt 1 sid 2.

Resultaten av forskningen framlades fortlopande av forskarna i form av sten

cilerade rapporter, totalt 33 st. Tva av dessa bestod av lagesrapporter som

utgavs i vagverkets utvecklingssektions rapportserie, nr 16 (aven engelsk

version) och 33. Totalt har VIOL-gruppen haft 17 sammantraden.
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VIOL-projektets forskare har varit foljande

Fil kand
B Almkvist

Fil kand
H Rosengardten

Fil kand
A Granberg

Forsokstekniker
C Sandberg

Fil kand
S Ekblom

Fil kand
S Holm

Fil kand
T Andre

Zoologiska institutionen. Stockholms Universitet.
Ledare for den zoologiska forskningen.

Zoologiska institutionen. Stockholms Universitet.

Zoologiska institutionen. Stockholms Universitet.

Zoologiska institutionen. Stockholms Universitet.

Statistiska forskningsgruppen. Stockholms Universitet.

Statistiska forskningsgruppen. Stockholms Universitet.

Statistiska forskningsgruppen. Stockholms Universitet.

Dessutom har studier av den manskliga faktorn utforts av Fil kand

L Aberg vid Psykologiska institutionen~ Uppsala Universitet~ i sam

rad med VIOL-gruppen och pa uppdrag av Transportforskningsdelega
tionen.
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Byggnadsdi rektor
o Persson Statens Vagverk Ordforande 1973--1977

Uveringenjor
B E Peterson Statens Vagverk Ordforande 1978--1979

Avdelningsdirektor
S A Rempler Statens Vagverk Sekreterare

Byrachef
A Bjelking Trafiksakerhetsverket 1973--1978

Byra.di rektor
C Naessen Trafiksakerhetsverket Suppleant 1973--1978

Byradirektor
L 0 Johansson Trafiksakerhetsverket Suppleant 1978

Byrachef
J Hagberg Trafiksakerhetsverket 1978--1979

Avdelningsdirektor
U Weinberg Statens Naturvardsverk

Byradirektor
P Bjurholm Statens Naturvardsverk Suppleant

Polisintendent
S Jagefors Rikspolisstyrelsen

Polisintendent
G Taveby Rikspolisstyrelsen Suppleant

Kommunalradet
F I Boo Svenska Jagareforbundet

Riksjaktvardskonsulent
B Thelander Svenska Jagareforbundet
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1.3 Begrepp och definitioner

Kl ovvi It

Samlande term for de inhemska vilda hjortdjuren:alg (Alces, alces),

radjur (Capreolus, capreolus), dovhjort (Dama, dama) samt kronhjort
(Cervus, elaphus).

Djurtathet

Matt pa antalet djur per ytenhet. For alg anges tatheten i allmanhet
till antalet djur i vinterstam per tusen hektar (1 000 har) skogsmark.

Detta matt omfattar antalet djur efter jakten men fore kalvningen.

Vanliga varden pa algtathet i Svealand och Gotaland ar 5 - 20. Lokalt
kan dock betydligt hogre varden forekomma.

Biotop

Naturtyp med speciell hansyn till klimat, vaxt- och djurliv. Ex: Aker, ang

eller barrskog.'

Kalvningstid

I sodra och mellersta Sverige under senare delen av maj. I norra delen
av landet nagot senare. ca en vecka in i juni.

Kalvfranstotning, alg

Den process hosalgen som innebar att algkon infor kalvningen aktivt
stater bort sin eller sina kalvar som dittills foljt henne. Detta sker
nagon vecka fore kalvningen.

Arskalv, alg

Allman benamning pa en alg under forsta levnadsaret fram till kalvfran

stotningen.

Fjolarskalv, alg

Allman benamning pa en alg under andra levnadsaret - fran kalvfranstot
ningen och ett ar framat. Ibland aven benamnd ettaring.
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Brunsttid

I storre delen av landet fran manadsskiftet augusti-september. Langre
norrut senare brunsttid, i Norrland under oktober manad.

Jakttid, alg

Jakttiden ar i Sverige av varierande langd p 9 a olika regionala beslut.

Tiden omfattar i allmanhet 30-60 dagar fran mitten av oktober. I delar

av Norrlands inland och fjalltrakter sker jakten i september.

Repellenter

Avskrackande signaler (stimuli) som specifikt riktar sig till olika sinnes
organ. En repellent kan utformas som t ex doft-, ljus- eller ljudsignal.

Trafikflode

Antal pa en vag passerande fordon per tidsenhet. Mats vanligen i antal axel
par per arsdygn, ap/AD (vardet for ett genomsnittsdygn under aret).

Exempel pa trafikflode: E4 mellan Helsingborg och Sodertalje utanfor de

storre staderna 5 000 - 8 000 ap/AD, mellan Sodertalje och Stockholm

30 000 - 60 000 ap/AD. Mindre vagar har betydligt lagre floden, grusvagar
har t ex endast nagot hundratal axel par per arsdygn.

Trafikarbete

Produkten av trafikflode och tillryggalagd stracka. Mats i fordonskilo
meter, fkm eller vid maskinell rakning i axelparkilometer, apkm.

Viltolycka

Vagtrafikolycka mellan motorfordon och klovvilt.

Polisrapporterad olycka

En av polisen kand vagtrafikolycka med eller utan personskada som rapporterats

till vaghAllaren.

Bortfall i olycksrapportering

Den andel av samtliga intraffade vagtrafikolyckor som inte kommer med vag
verkets statistik.
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Olyckskvot

Antalet olyckor pa en vagstracka dividerat med vagstrackans trafik
arbete. I allmanhet uttrycks olyckskvoten som antal olyckor per mil

joner fkm eller apkm. Exempel pa olyckskvot for det totala antalet
polisrapporterade olyckor pa landsbygden ar ca 0,4 for motorvag och

motortrafikled, 0,4 - 0,8 for ovriga storre vagar och omkring 1,0

for mindre vagar.



2. KLOVVILT

2.1 Allmant

Uttrycket viltolyckor ar vedertaget i olycksstatistik och avser

egentligen bara s k klovvilt. Inom den termen rymmes alg, radjur,

dov- och kronhjort. For enkel hets skull kommer termen "vi 1til att

anvandas istallet for det mer precisa "klovvilt".

Trafikolyckor med ren, som ar ett tamdjur, behandlas inte i VIOL

projektet. Vissa resultat torde dock kunna overforas aven till denna

olycksgrupp. Vissa fragor kring renkollisioner har nyligen behand

lats av Jordbruksdepartementet (36).

Bland klovviltolyckorna dominerar de med alg och radjur. Olyckor med

hjort utgor endast ett fatal procent varfor forskningen har koncen

trerats till alg och radjur. ~lgen har studerats mest ingaende, fram
forallt for att algkollisionerna utgor de svaraste olyckorna. Dartill

har man haft bast kunskap om algolyckor och algbestandet. ~lgen och
radjuret kommer att beskrivas utforligt i avsnitt 2.2 - 2.7. De tva

hjortarternas forekomst och levnadsvanor presenteras kort nedan.

Dovhjorten inplanterades i Sverige i slutet av 1800-talet och finns
olika isolerade populationer upp till mellansverige. Bestandets stor

lek ar svart att fa en saker uppfattning om, men kan grovt beraknas

till 10 000 - 20 000 djur. Stammens tillvaxt ar langsam. Hinden kal

var forst som tvaarig och fader sallan mer an en kalv per ar. Dov

hjorten ar knuten till kulturlandskapet. Den ar framst grasatare och

saker fodan pa akrar, falt och i skogen. Arten ar flocklevande och

kan bilda stora hjordar. Flockarnas storlek och sammansattning varie
rar under aret. Under en stor del av aret gar de vuxna handjuren en

samma - skilda fran hindarna som gar i flock med kalvar och ungdjur.

Endast under brunsttiden i oktoberjnovember kan sagas att hanhjorten

upptrader revirhavdande.

Ingaende kunskaper om dovhjortens vanarlngar och aktivitetsomraden

saknas fran Sverige. Fran mellansverige rapporteras att en flock under

9
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ett ar utnyttjat ett omrade pa over 700 ha. Stora variationer fore

ligger, inte minst i olika djurgruppers vanor. En hind med kalv ar

t ex mycket stationar. Under vinter och var betar djuren ofta under

dagtid, under sommar och host mest i gryning och skymning.

Ur viltolyckssynpunkt kan sagas att dovhjorten forekommer i ca 2 %
av klovviltolyckorna. Dovhjortsolyckorna ar relativt jamnt fordelade

over aret med en viss koncentration till november. Dovhjorten ar

storre an radjuret och ett vuxet djur vager 40 - 100 kg beroende pa

kon och alder.

Kronhjorten har haft en vaxlingsrik historia i Sverige. Fran att ha

forekommit i hela sydvastra Sverige utrotades den nastan helt under

1700- och 1800-talet. Endast ett litet bestand blev kvar i Skane.

Sedan mitten av 1900-talet har utsattningar gjorts pa ett tiotal plat

ser upp till Malardalen. Det totala bestandet uppskattades 1979 till

ca 1 400 djur i vinterstam. Viss invandring sker fran Norge men trots
detta tillvaxer bestandet langsamt. Den arliga nettotillvaxten kan

uppskattas till ett 100-tal djur. Detta beror till stor del pa att

hinden inte fader mer an en kalv per ar. Kronhjortens biotopval och
krav pa klimat mojliggor dock att djuren kan forekomma i stora delar

av syd- och mellansverige. Djuren utnyttjar ett landskap med omvax

lande skogsmarker och oppna marker. De betar i falt- och bottenskikten

men vid storre snodjup overgar de till buskar och trad.

Kronhjorten ar flocklevande, men bildar sallan storre grupper. Grund

enheten i flocken ar hinden med arskalv och fjolarskalv. Dessa mindre

enheter kan sedan bygga upp stora flockar. Som hos dovhjorten gar han

djuren ofta for sig sjalva utom under brunsttiden i september. Hjor

tarna ar revirhavdande under brunsten.

Kronhjortens vandringar ar daligt kanda men har studerats nagot i Skane

och i Kolmarden. Handjurens vandringar ar mer omfattande an hindarnas.

Djuren kan dock vara mycket stationara inom t ex ett reservat. I Kol

marden har man observerat att en vinterflock med 20 - 25 kronhjortar
utnyttjar 500 - 1 500 ha. Vintrar med djupt snotacke minskar aktivi

tetsomradenas ytor. Kronhjorten ar utpraglat nattaktiv.



Ur viltolyckssynpunkt kan sagas att kronhjorten ar mycket ovanlig.
Endast ca 0,3 %av klevviltolyckorna intraffar med kronhjort. En

vuxen kronhjort vager ca 90 - 200 kg beroende pa ken och alder.

11
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2.2 ~lg. Utbredning, biologi etc.

~lgen forekommer allmant i nastan hela landet. Den saknas dock
helt pa Gotland och ar sallsynt i rena slattbygder. ~lgen ar

ett skogslevande djur, men trivs bast i bygder med omvaxlande

oppna och slutna marker.

~lgstammens storlek och tathet beraknas pa tva satt, dels pa grund

val av antalet skjutna djur och dels med hjalp av flyginventeringar.

Genom statistik fran jakten och med kannedom om djurens alder och

kon kan man fa en viss uppfattning om stammens storlek. Stora regio

nala skillnader i l'relativ tathet" har noterats. Ar 1973 skots t ex

0,2 algar per 1000 ha skogsmark i medeltal i landet. Motsvarande

siffra var samma ar for Vastmanlands lan 3,7. Det ar forst genom

flyginventeringar som mer precisa tathetsvarden i olika regioner

har kunnat faststallas. De varden som pa sa satt framkommit har i

allmanhet visat sig vara hogre an vad tidigare berakningar givit.

Det finns idag i syd- och mellansvenska skogsmarker ofta 20-30 algar

per 1000 ha skogsmark. Flyginventeringarna maste ske vintertid for

att de morka djuren skall upptackas mot den vita snon. Detta for
hallande medfor att det ar vinterstammen som inventeras. I det ensar

tade nordsvenska skogslandet och i fjallomradena genomfor algen en

viss sasongsmassig vandring mot kustomraden och alvdalar vintertid.

Detta innebar att vinterinventeringen ger en missvisande bild av
stammens fordelning under sommaren och infor algjakten.

Ar 1979 beraknades algstammens storlek till minst 300 000 djur i

vinterstam. ~lgkalvarna fads i maj och juni. I sodra halften av lan
det sker kalvningen i senare delen av maj, medan kalvningar i juni

ar vanligare langre norrut. Vid fodseln yager kalven ca 10 kg. Till

vaxten ar snabb och vikten fordubblas inom en manad. Under hogsommaren
okar sedan kalvens vikt med 1-1,5 kg per dygn vilket gar att den yager

85-90 kg i slutet av augusti.

En forutsattning for den snabba tillvaxten ar att kon och kalven foljs

at. Kon ger di at kalven och leder den aven till lampliga betesmarker.

Kalven foljer kon under hela sitt forsta levnadsar. En praglingsperiod
under forsta levnadsveckan byggs darmed pa av en ~rslang inltrningspro
cess.



Traditioner fors vidare i form av vandringsvagar, lokalkannedom,
naringssok etc. Speciellt viktigt ar bandet mellan ko och kalv

under vintern. Vandringar till lampliga vinterbeten med energi

kravande forflyttningar i djup sno leds och underlattas av kon.

I omraden med manga algar intar en ko med kalv en hog social rang.
I bristsituationer betyder det att kalvarna anda far tillgang till

bra bete. Den moderlosa kalven har inga av dessa fordelar.

Pa varen infor kalvningstiden, upptrader kon aggressivt mot alla
andra algar, aven mot sina egna kalvar. Dessa stots bort fran kon

som darefter borjar forsvara ett "vandrande territorium". Kalven

som tidigare letts av kon ar nu hanvisad till att klara sig sjalv.

Den foljer fortfarande kon pa avstand och forsoker upprepade ganger
aterknyta kontakten. Detta tolererar inte kon, utan jagar allt mer

aggressivt undan kalven. Denna gar darefter for sig sjalv eller i

sallskap med andra vuxna algar inom det vanliga aktivitetsomradet.

Under forsta levandsaret fram till kalvfranstotningen kallas kalven

arskalv.

De bortstotta kalvarna ar nu vuxna och benamnes under ett ar framat

fjolarskalvar eller ettaringar. En del av dem deltager i september
-oktober for forsta gangen i brunsten. Konsmognaden intrader dock

ofta forst vid 2,5 ars alder. Under brunsten forandras de vuxna dju
rens beteende. Tjuren, som nu ar mycket valnard, har dartill utveck

lat sin hornkrona fardigt. Under brunsten upphor han praktiskt taget

att ata. Han agnar istallet sin tid at olika speciella brunstbeteen
den och at ritualiserade strider med andra tjurar varvid den sociala

rangordningen etableras. En algtjur kan betacka flera algkor under

samma sasong. Kon ar mottaglig for befruktning bara under nagot dygn

vid varje brunstcykel, som ar cirka tre veckor lang.

Kon foder som namnts sina kalvar pa varen. ~lgkorna far normalt tvil
lingar med undantag for forstfoderskor som ofta endast foder en kalv.

~lgen ar ett relativt langlivat djur. Pa grund av den omfattande jak

ten uppnar dock endast ett fatal djur hogre alder.

13
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Mot bakgrund av den skisserade livseykeln skall kort namnas nagot

om de faktorer vilka reglerar bestandets tillvaxt oeh storlek. Re

produktionen paverkas av kornas alder, alder vid konsmognad, klimatet

oeh naringstillgangen. Forenklat uttryekt ar reproduktionstakten

storst om korna kalvar forsta gangen vid 2 ars alder oeh om de fa

der tvillingar redan forsta gangen. Lindriga snoforhallanden oeh

milda vintrar gar att djuren far en battre kondition, vilket visat

sig ha stor betydelse for bestandets tillvaxt. ~ven dodligheten pa

verkas av klimat oeh naringstillgang. Speeiellt arskalvarna kan ha

svarighet att klara sig under snorika vintrar. Som dodlighetsfaktor

ar jakten den helt avgorande. Under senare ar har avskjutningen upp
gatt till ea en tredjedel av det totala bestandet. Cirka 110 000

algar skots under algjakten 1979.

Under lang tid har obalans ratt mellan reproduktion oeh dodlighet

oeh stammen har genomgatt en snabb tillvaxt. Under 1970-talet ater

speglas detta i att avskjutningen kunnat tredubblas, medan algstam
men fortsatt att aka. Tre faktorer-€ller komplex av faktorer -anses

vara orsak till okningen.

1. Normerna for algjakten har gynnat en snabb tillvaxt. En storre

andel av jaktbytet har utgjorts av kalvar, medan produktiva kor

sparats. Effekten har blivit en hojd medelalder, vilket innebar

en storre andel tvillingkalvande kor i bestandet.

2. Atgarder inom skogsbruket med bl a hyggesbruk har gynnat algarna

eftersom rikligt med naringsrikt lovsly blivit tillgangligt. Det

sly som kommer upp pa hyggen haller en hog proteinhalt. En hog

proteinhalt i fodret okar antalet avstotta agg infor brunsten
hos kon oeh paverkar darmed kalvproduktionen.

3. Ett flertal milda vintrar under 1970-talet i mellansverige anses

ha inneburit att algarna efter vintern haft battre kondition an

annars. Kanske spelar denna faktor storst roll for kalvarna, vilka

da ar battre rustade infor sommaren varvid en storre andel av dem

kan na konsmognad redan under sin andra host.



Samverkande har dessa faktorer astadkommit den snabba tillvaxten hos
algstammen. En fortsatt tillvaxt ar att vanta. Amerikanska studier
visar att om algstammen inte regleras genom jakt kommer den att reg
leras av tillgangen pa lampligt vinterfoder. Nar foderbrist uppstar

medfor detta undernaring med nedsatt reproduktion och okad kalvdod
lighet som foljd. Nagra tecken pa nedsatt reproduktion i de algta
taste omradena i Sverige har annu ej rapporterats.
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2.3 ~lg. Vandringar

Detaljerade studier av algars vandringar har genomforts inom VIOL
projektet (VIOL 8, 13 och 26). Sadana studier hade tidigare utforts
endast i USA och kunskap om forhallandena i Sverige saknades. Motivet

till studierna var att genom en storre kannedom om algens vanor battre
kunna bedoma olika atgarder mot viltolyckor, framst fragan om en minsk

ning av algstammen, samt hur olika biotoper kan paverka djurens vand
ringar. Dartill skulle de allmanna kunskaperna om algens vanor kunna
forbattras.

Pa grundval av vissa amerikanska studier samt en allman uppfattning
om viltolyckor diskuteras i VIOL:s forskningsprogram hypotesen att
det i algstammen finns en stor del stationara djur som kan tankas ut

nyttja en starkt trafikerad vag som grans for sina vandringar och dar
med endast sallan korsa den. Dartill skulle kunna finnas en kategori
algar som ar mindre stationara och vandrar omkring mer. Dessa skulle

darmed oftare korsa vagar och da aka risken for viltolyckor.

Dessa fragor har studerats konkret genom att folja ett antal algars
vandringar med hjalp av radiosandare. Resultaten redovisas ned an och
i avsnitten 2.4 och 2.5. Redovisningen av resultaten fran de radio
sparade djurens vandringar ar i denna rapport relativt summarisk.

Den metodik som anvandes gjorde att studierna blev tidsodande. ~lgarna

fangades genom att en injektionsspruta med somnmedel skots intramusku
lart i djuret med hjalp av ett specialvapen. Djuret forsags darpa med
en radiosandare runt halsen. Med hjalp av en radiomottagare kunde sedan
algarna lokaliseras genom krysspejlingar. Dessa gjordes dagligen, period
vis bade morgon och kvall.

Sammanlagt har 20 algars vandringar foljts kortare eller langre tid
(tabell 2.1). Som regel har sparningarna avbrutits av att sandaren tyst

nat. Fangster och pejlingar har utforts vid tre omraden i Sodermanland:
Stavsjo, Tullgarn samt Uster-Malma.



Som framgar av tabellen ar det totala antalet pejldagar for tjugo

djur 5 526 st. Av dessa har 16 algar 33 eller fler pejldagar var

dera. Det huvudsakliga materialet, 5 276 dagar, ar fran Uster-Malma

omradet. Studierna vid Stavsjo avbrots av olika praktiska skal. Vid

Tullgarn uppstod stora svarigheter att fanga algar varfor arbetet

darefter koncentrerades till Uster-Malma. Nedan ges en sammanfattning

av pejlingsresultaten. Forhallandena under de tre perioderna kalv
franstotning, brunst- och jakttid redovisas narmare i avsnitten 2.4

och 2.5.

I Stavsjo-omradet foljdes fyra algars vandringar i en ca tre km bred

zon pa vardera sidan om en ca sex km lang stracka av vag E4. Omradet
domineras helt av skogsmark, nagra storre viltakrar lag ca 2-4 km norr

om vagen. Skogsbruket ar storskaligt och ett flertal kalavverkningar

med rikligt med lovsly fanns. Genom omradet gar vag E4 med ca 8200

fordon per arsmedeldygn och en tillaten hastighet av 90 km/h. Till

gangen pa alg var god och 12-15 vuxna djur beraknades vistas i under

sokningsomradet. Aren 1969-1974 intraffade 25 algolyckor pa den 6 km

langa strackan av vag E4.

De fyra algarna (tabell 2.1) utnyttjade mellan 100 och 1000 ha stora

omraden (figur 2.1). Djuren pejlades under sommaren och hasten. Akti

vitetsomradena var relativt stabila hela tiden utom for tjuren, vilken

utokade sina vandringar fran 500 under juli/augusti till 900 ha infor

brunsttiden i augusti/september.

\,
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Tabell 2.1. Radiosparade algar i tre omraden i Sodermanland

Alder
Nr vid Kon Radiosparad Antal dagar

fangs ten period

1 Kalv !i- 7406-7407 33
2 II r!' 7407-7409 72

Stavsjo 3 II

~ 7410-7412 61
4 Vuxen ~ 7410-7412 69

5 Kalv ~ 7505-7505 3
Tull garn 6 Vuxen !f- 7508-7508 8

7 Kalv if- 7509-7509 4

8 Kalv ~ 7604-7809 838
9 II eft 7604-7712 585

10 Vuxen (J1 7605-7609 113
11 Kalv ~ 7606-7705 342
12 II

.cr- 7606-7806 768
13 II

if 7608-7811 808
Uster-~1alma 14 II cJ 7609-7610 2

15 Vuxen ~ 7609-7808 697
16 Kalv (! 7705-7710 129
17 II rf' 7706-7710 140
18 II

~ 7706-7810 497
19 Vuxen Sf 7805-7810 167
20 Kalv ~ 7805-7811 190

Summa 5 526

Under sommaren (juni-augusti) rorde sig djuren over relativt
sma ytor. Kvigor och kor var stationara, ofta inom 200-500 ha.

~ven tjurarnas vandringar var relativt begransade, 250-500 ha,

men deras aktivitetsomraden var ej lika stationara. Under sommaren

uppskattas de ha rort sig over ett 1000 ha stort omrade. Tva kvigor.

syskon, forsvann i slutet av juni mer an en manad efter franstot

ningen, fran sina normala aktivitetsomraden. De aterfanns forst

slutet av september 25 km darifran. Djuren var sedan stationara i

det nya omradet. Denna snabba forandring vandringarna under som
maren var det enda som observerades.
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Figur 2.1. Fyra algars vandringar vid vag E4, Stavsjo, Soder
manland. ~lg 1, 3 och 4 ar kor, alg 2 en tjur.
Se tabe 11 2. 1.
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Senhosten med lovfallning innebar andrade forhallanden vad galler

tillgangen till foder. Detta aterspeglas i djurens vandringar som

nu upptar nagot storre omraden an under sommaren. De flesta av de

registrerade aktivitetsomradena andrades dock endast obetydligt

aven om nagra utvidgades avsevart, speciellt galler detta for tju

rarna. En algtjur uppvisade under tva hostar i rad en tydlig for

flyttning pa ca 5 km mellan sommar- och vinterviste. Under flytt

ningsskedet nyttjade djuret drygt 2000 ha (figur 2.2).

Vintern med sammanhangande snotacke varar i det undersokta omradet
ungefar fran januari till mars. ~ven under denna period uppvisar

manga av djuren okade aktivitetsomraden med samma centrum som ti

digare (figur 2.3). Vissa algar var dock relativt station~ra under

nagon manad (inom cirka 200 ha), for att darefter forflytta sig

till ett nytt stationart omrade. Dessa forflyttningar gjorde att

manga algar uppvisade aktivitetsomraden pa over 1000 ha under vin

terperioden.

Vandringarna under varen, fore och efter kalvningen redovisas

avsnitt 2.4.

Det ar troligt att forhallandena i Sodermanland kan galla for stora

delar av Svea- och Gotaland. I Norrland anses dock algarna uppvisa

mer utpraglade sasongsvandringar over storre omraden. Djuren kon

centreras da vintertid till platser med rik fodertillgang. Utfor

ligare studier av dessa forhallanden saknas dock annu.

De studerade vandringarna i Oster-Malmaomradet speglar forhallandena
i en tat algstam. Direkta jamforelser med vandringarnas omfattning
i en gles algstam har inte kunnat goras. Det ar dock val kant fran

en rad studier av andra djurarter att i omraden dar betingelserna ar

mindre goda sker djurens vandringar over storre ytor for att djuren

skall fa sina levnadskrav tillgodosedda. Samma regel torde galla for
algen.

Dygnsrytmen hos algen varierar nagot mellan olika arstider. Sommartid

ar algen mest aktiv under natten inklusive skymning och gryning. Den
forflyttar sig aven pa dagen men tillryggalagger da ofta bara en tredje

del sa lang stracka som nattetid. Vintertid ar aktiviteten under cagen

storre an sommartid.
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Figur 2.3. En algkos vandringar under sommar-hostperioden samt
pafoljande vinter. Dster-Malma, Sodermanland.



Sammanfattningsvis kan sagas att algarna i Sodermanland synes vara

relativt stationara. Endast i enstaka fall har plotsliga langre for

flyttningar noterats. Ojurens vandringar sker i allmanhet inom rela

tivt sma omraden, 100-200 ha under perioder av 14 dagar till 1 manad.

Dock sker ofta en mindre forflyttning av aktivitetscentrum sa att

omradet for ett par manaders vandringar kan bli 200-500 ha.
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2.4 ~lg. Kalvningstid

I maj - juni kalvar majoriteten av algkorna i mellersta Sverige.

Dagarna fore kalvningen driver kon aktivt bort fjolarskalven for

att om mojligt kunna vara ensam vid kalvningstillfallet och under

praglingsperioden av arskalven. De starka band som funnits mellan

ko och fjolarskalv bryts pa nagra fa dagar. Fjolarskalven gor upp

repade forsok att aterknyta kontakten med kon, men drivs bort. Det

kan ta lang tid innan kalvens kontaktforsok upphor. Nar franstot

ningen ar genomford soker fjolarskalven antingen kontakt med aldre

djur, lever solitart eller stannar ikons narhet men pa "sa ker dis
tans" (VIOL 15).

Under perioden for kalvfranstotning okar algolyckorna i trafiken
markant. Fjolarskalvarna ~r Dverrepresenterade i dessa 0-

lyckor. Man har antagit att fjolarskalvarnas okade vandringsaktivi

tet efter franstotningen medfor att de korsar fler vagar. De kan

ocksa ha ett annat, for trafiken mindre sakert satt att korsa vagar

an aldre djur. Bada antagandena innebar en okad risk for olyckor med
fjolarskalv.

Tre fjolarskalvars vandringar har radiosparats i samband med fran

stotningen. Inte i nagot av fallen har nagon avgorande forandring
i djurens vistelseomraden observerats. Saval ko med nya kalvar som

fjolarskalvar har fortsatt att vistas inom ungefar samma omrade som

fore franstotningen (figur 2.4).

Ett exempel pa fjolarskalvar som nyttjar dubbelt sa stort omrade

som kon finns dock rapporterat fran USA. Vid en jamforelse mellan

kons genomsnittligt vandrade strackor fore och efter kalvningen vi
sar sig en forandring i vandringsaktiviteten genom att kon ar mycket

stationar ett par veckor efter kalvningen, medan kalven ar betydligt

mer aktiv i sina vandringar.

Mot bakgrund av resultaten av de utforda studierna ar det rimligt att

antaga att fjolarskalvarna efter fr~nstotningen i huvudsak vistas i

samma aktivitetsomrade som tidigare, men vandrar mer aktivt inom detta.
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2.5 Brunst- och jakttid

Kring manadsskiftet augusti-september ar algtjurens horn krona fardig
utvecklad. Den skyddande basthuden fejas av och brunstperioden pa
borjas. Under september uppvisar tjuren som namnts en rad beteenden
typiska for brunsttiden inklusive ritualiserade strider mellan tju
rar for att faststalla rangordningen. ~lgen ar polygam, d v s vissa
tjurar betacker flera kor. Detta system, som forekommer hos manga
hjortdjur, befordrar en okad rorlighet hos tjurarna under brunst
tiden. Vid radiosparningarna har detta aven konstaterats. En femdubb
ling av aktivitetsomradet mellan augusti och september (fran cirka
300 ha till cirka 1500 ha) iakttogs hos en 2 ar gammal tjur. Samma
tjur. hade som ettaring ingen sadan forandring av vandringarna (figur 2.5)

Kornas brunst borjar senare an tjurarnas, i slutet av september. Kornas
vandringar andras inte patagligt under brunstperioden. De flesta radio
sparade korna rorde sig over ett ca 200-500 ha stort omrade.

I diskussionen om viltolyckorna har framforts att jaktperioden skulle
kunna medfora en okad viltolycksrisk. Orsaken skulle vara att jakten
innebar en storning. De flesta algarna i Sverige skjuts under nagon
typ av drevjakt. En annan vanligt forekommande jaktform ar vakjakt,
dar man inte paverkar djurens vandringar.

Inverkan av jakt pa djurs vandringar ar daligt kand. Olika jaktformer
paverkar sannolikt djuren olika. En vakjakt - dar djuren kanske ar helt
omedvetna om jagaren - stor rimligtvis mindre an jakt med drivande hun
dar. Dartill kommer problemet att olika algpopulationer ar olika vana
vid narhet till storningar fran manniskan som t ex skogsarbete, vag
trafik, barplockare etc.

Sparningarna av algar med hjalp av radiosandare har givit information
om hur enskilda individer reagerar pa jakt, d v s hur djuren vandrar
i sjalva jaktsituationen.

Under sex drevjakter vid Uster-Malma har 41 algar studerats. Av dessa
gick 16 "bakAt kl och passerade drevkedjan, 5 ut L':" amradet at sidan och
20 fram ~at skyttarna. Av dessa 20 skots 10. Dessa siffror ar nagot
forenklade. Det bar papekas att nagra av djuren var kalvar sam annu var
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Figur 2.5. En algtjurs vandringar manaden fore, samt under brunst
tiden i september. Figuren visar fyra vistelseomraden. Tva avser
algtjurens vandringar under augusti respektive september vid 1 ars
alder. De andra tva avser motsvarande perioder for samma tjur vid
2 ars alder, bster-Malma, Sodermanland.
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osjalvstandiga i sitt vagval och foljde korna. Dartill var tva av

de 20 som gick "framat" sandarforsedda och darmed undantagna jakten.

Inte vid nagon studerad jakt kunde nagon forandring i vandringsbe

teendet noteras.

Dartill har fragan om en mer langvarig storning kunnat studeras

genom att jamfora vistelseomraden tva veckor fore respektive efter

jakten (VIOL 21).

Vid en jamforelse mellan aktivitetsomradena 14-dagarsperioderna fore

och efter jakten visade det sig att av de nio djur som etablerade ett
vistelseomrade efter jakten hade sju minskat sina vistelseomraden

och i stor utstrackning stannat kvar inom det omrade de nyttjade fore

jakten. Man kan alltsa tala om att vandringarna har koncentrerats na

got. Troligen ar denna tendens till minskning av vistelseomradena ej

beroende av jakten utan kanske snarare en foljd av att brunstperioden

i september-oktober avslutats.



2.6 Radjur. Utbredning, biologi etc

Radjuret ar vart minsta hjortdjur, men jamte algen det vanligaste.

Det forekommer nastan hela landet med undantag av fjalltrakterna

och Gotland. I delar av Norrlands inland ar dock forekomsten gles

eller sporadisk. Bestandets storlek har aldrig inventerats, men

kan grovt uppskattas till ea 500 000 djur i vinterstam. Enligt jakt

statistiken falls nu arligen ca 80 000 djur. I Svealand beraknas tat

heten till drygt 20 radjur i vinterstam per 1 000 ha; stora varia
tioner forekommer dock. Ett vuxet radjur yager mellan 25 och 40 kg.

Mankhojden for en fullvuxen bock ar ea 75 em.

Radjurens kid fods under maj-juni. De ar vanligen tva eller tre, men

aven ett enda forekommer. Under de forsta dygnen ligger kiden kvar

i narheten av fodelseplatsen aven da geten lamnar dem for nagon tid.

De diar modern regelbundet under forsta manaden, men betar redan efter

ea en veeka. Diandet kan paga sporadiskt anda in i oktober.

Kidens tillvaxt ar stark under sommaren och hosten men stannar nastan

upp under vintern. Under denna period gar radjuren ofta i storre eller

mindre grupper. Dessa ar vanligen lost sammansatta och kan latt upplosas.

Pa sommaren vid ett ars alder ar manga av radjuren konsmogna och del

tager i brunsten. Parningen sker i augusti oeh den foregas ofta av att

bocken "jaktar" geten genom markerna. De aldre getterna brunstar forst

medan ungdjuren kommer nagot senare. Radjuret har s k fordrojd foster

utveckling. Nar parningen skett befruktas aggen som vanligt, men fos

terutvecklingen tar inte fart forran i mitten av december.

Detta speeiella system ar av stor betydelse i djurens populations

ekologi. Rabocken borjar redan under varen havda ett revir som ute

stanger manga andra radjur. Inom reviret foder geten - ofta samma get
boeken betaekte sommaren innan - sina kid. Under sista veckorna fore

kidens fodsel okar getens naringsbehov starkt. Det ar viktigt att geten
ar i god kondition eftersom kidens fettreserver nu byggs pa. Kiden skall

delvis leva av dessa de forsta dygnen efter fodseln oeh ar beroende av

getens kondition vid denna tid. Nastan alla kid fran valnarda getter

overlever, medan betydligt farre klarar sig som fods av svaga getter

fran omraden med daligt naringsunderlag.
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Rabockarna fortsatter att havda reviret in i brunstperioden. Geten

skall under sommaren foda upp de snabbt vaxande kiden samtidigt som

kvaliteten pa fodervaxterna minskar efter midsommar. Det ar darfor

av stor vikt att geten kan beta i lugn och ro i ett for hennes behov

optimalt omrade for att vara i god kondition infor brunsten. En get

i dalig kondition producerar kanske bara halften av det normala an

talet agg, medan antalet producerade agg okar med forbattrad kondi

tion. Utover denna mekanism, som reglerar antalet kid for en get

ett visst ar, tillkommer ytterligare en faktor av stor populations

dynamisk betydelse. Det har visats att valnarda getter i medeltal kan

foda upp till tre ganger sa manga honkonade kid som hankanade. Under

narda getter fader farre kid och en storre andel hankid. En okad an

del hondjur i bestandet medfor en snabbare okning av tillvaxten. I
omraden dar de goda biotoperna ar besatta, begransas salunda radjurens

bestand av ett sjalvreglerande naringsberoende system.

Sa lange goda radjursbiotoper annu ar obesatta kan djuren soka sig

till dessa. Som framgatt ovan har ett radjursbestand en mycket stor

tillvaxtpotential. Detta bekraftas aven nar man studerar djurets ut

bredningshistorik i Sverige. Pa 1830-talet fanns radjuret, efter en

langre tids ohammad jakt, endast i ett hundratal exemplar pa ett fatal

gods i Skanee Efter viltvardande atgarder okade stammen och uppskattades

ar 1863 till ca 2 000 djur. Pa mindre an hundra ar har radjuret okat

till dagens stora stam.

Den namnda tillvaxtpotentialen innebar att radjursbestandet kan oka av

sevart under en serie milda vintrar som t ex under 1970-talet. Milda

vintrar innebar att djuren moter varen i battre kondition och battre kan

utnyttja den okade naringstillgangen medan stranga vintrar kan innebara

att ett stort antal djur dor pa grund av undernaring.



2.7 Radjur. Vandringar.

Radjuret ar i allmanhet skogslevande men utnyttjar garna anslutande

appna marker. De farekommer aven i mycket sma skogspartier jord

bruksbygd. Tillgangen till skydd ar en begransande faktor. I det

helt appna akerlandskapet kan margelgravar och diken med uppvuxen

vegetation racka.

Radjuren saker sin fad a huvudsakligen i markskiktet. Fardelningen av

olika fadoslag varierar mellan arstiderna. Under vegetationsperioden

dominerar arter, medan barris och ljung ar mest betydelsefulla under

hast och vinter. Bete av skottspetsar och blad fran buskar ar litet

utom under mer snarika vintrar med mer an halvmeterdjup sna. Vid sa

dana farhallanden ar djuren beroende av stadutfodring. I genomsnitt

ater ett vuxet radjur ca 750 kg biomassa under ett ar.

Radjurens vandringar respektive ortstrohet ar daligt kanda. Genom ater

fynd av markta djur har det visat sig att de ar mycket stationara. En

staka djur har dock vandrat till helt nya omraden. Langsta avstandet

mellan mark- och aterfyndplats ar 315 km, medan det stora flertalet

avstand ar kortare an 10 km. Erfarenheter fran Norge och Danmark tyder

ocksa pa att djuren ar mycket stationara. De djur som aterfinns pa
langre avstand (10 - 100 km) ar nastan alltid djur yngre an tva ar.

Dessa resultat motsvarar det man vet om att de revirhavdande aldre

bockarna och getterna ibland tar upp all lamplig plats i ett omrade

varvid de yngre djuren tvingas soka andra "l ediga" revir. En sadan

spridningsfas borde intraffa under perioden maj-augusti. Troligen

stannar dock de flesta unga djuren i det gamla omradet och rar sig

aver flera revir utan att sjalva havda ratten till nagot bestamt revir.

Revirstorlekarna under sommaren varierar, beroende pa biotopens kvali

tet, vanligen mellan 10 och 100 ha. Under vintern blir rorligheten

starre och djurens vandringar kan stracka sig aver starre ytor och

aven in i nya markomraden.

Radjuren ar aktiva dygnet runt med toppar under gryning och skymning.

Vintertid ar aktiviteten stor aven pa dagen.
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2.8 Klovvilt. Reaktioner pa biltrafik.

Djurs reaktioner pa biltrafik ar svara att mata och forutsaga.

Ett allmant kant forhallande ar att klovvilt ar latt skramda

djur. En manniska kan t ex inte oppet narma sig en vild alg
utan att djuret gar undan. Om daremot nagon aktivitet av konti

nuerligt slag utan plotsliga forandringar, t ex skogsavverkning

eller jordbruk, pagar i omradet sa kan djuren helt lugnt uppehalla

sig i narheten. Gentemot biltrafik visar klovviltet pa motsvarande

satt normalt ingen radsla. Exempel finns dock dar algar blivit skram

da av bilar. Vid fangsten av algar i Tullgarn-omradet i Sodermanland
var det trots god algtillgang mycket svart att narma sig djuren med
bil.

~lgars reaktioner pa biltrafik har studerats pa tva satt.

Den forsta studien avsag fyra radiosandarforsedda algars vandringar vid

vag E4 i Stavsjoomradet. De fyra djuren visade sig ha ungefar lika langa.

vandringsstrackor; se figur 2.1 som visar de fyra algarnas aktivitets

omraden. Endast en av algarna, nr 2, korsade vagen under den sex veckor

langa observationstiden. Ett studium av denna algs pejlpositioner visar
att den inte uppehallit sig i vagens grannskap utan huvudsakligen har

utnyttjat langre bort liggande marker (VIOL 8). Detta ger stod for hypo

tesen att djuren i viss utstrackning utnyttjar en starkt trafikerad vag

som grans for sina vandringar och darmed reducerar antalet passager over
vagen; se aven avsnitt 5.6.

Den andra studien gallde en analys av olycksutvecklingen pa nyoppnade

vagar genom tidigare orord natur. Harvid framkom att viltolycksrisken
ar hogre an van tat under de forsta aren efter vagens oppnande for att

sedan gradvis minska och narma sig den normala risken (se avsnitt 5.8).

~ven detta resultat kan tolkas som att djuren anpassar sina vandringar

till en vag med biltrafik trots att de sannolikt inte andrar sina akti

vitetsomraden. Denna anpassning synes dock ske relativt langsamt.



2.9 Klovvilt. Ovrigt.

Klovviltets reaktioner pa andra an tidigare namnda storningar som

ett resultat av mansklig aktivitet ar daligt kanda. Ett exempel finns

fran Stavsjo, Sodermanland dar en alg storts och vandrat bort fran sitt

tidigare aktivitetsomrade. En radiosandarforsedd algtjur i sallskap
med kviga utnyttjade dar under sommaren ett ca 1 000 ha stort omrade.
I september skots kvigan med en bedovningspil for att forses med radio

sandare. Som en foljd harav skramdes tjuren bort fran sitt aktivitets
omrade och vandrade under sju dygn minst 28 km. Vandringen skedde i
snabb takt oc~ huvudsakligen nattetid.

Radjur har vid olika former av plotsligt uppkomna storningar, t ex fran
jakthundar, snoskotertrafik eller orienteringstavlingar, ofta lamnat
sina tidigare aktivitetsomraden men atervant efter nagon dag. ~ven for
alg har manga ganger observerats att djuren lamnat omraden med stor
ningar. Hur omfattande vandringar de bortskramda djuren genomfor ar 0

kant och darmed aven om antalet passager over vagarna blir storre an

normalt.
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3. TRAFIKEN

3.1 Vagnatet

Vagnatet i Sverige brukar indelas efter vaghallare i statliga,

kommunala och enskilda vagar. Det statliga och kommunala vag

natet benamns det allmanna vagnatet.

Denna utredning omfattar endast det statliga vagnatet.

Detta indelas i riksvagar, primara lansvagar och Qvriga lans

vagar. Riksvagar och primara lansvagar kallas tillsammans for

huvudvagnatet. Langderna av vagnatet framgar av nedanstaende

tabell.

Tabell 3.1 Sveriges vagnat. Langd i km efter vagkategori 1978

~a3.k~t~g.Q.r.i

Riksvagar, statliga

Primara lansvagar, statliga

Dvriga lansvagar, statliga

~e.la3.d_v~g

12 411

9 386
31 514

§T~s~a3.

184

364

43 591

~u~m~ ~a3.

12 595

9 750
75 105

STATLIGA V)\GAR

KorvJMUNALA V)\GAR

ENSKILDA V)\GAR

53 311

16 037

44 139

1 429

97 450

17 466
250 000 - 300 000

Vagnatet kan ocksa indelas efter vagtyp. Nedan visas det statliga
vagnatets langd med denna indelning.

Tabell 3.2 Statliga vagnatet. Langd i km efter vagtyp 1978

~a3.t~p

Motorvag

Motortrafikled

Annan flerfaltsvag

Tvafaltsvag med bred vagren
>(- 12 m bredd)

Tvafaltsvag med smal vagren

« 12 m bredd)

Summa

~e.la3.d_v~g

642

292

123

3 005

48 950

53 012

.§.r~s~a3.

a
a
a

a

44 139

44 139

~u~n~ ~a3.

642

292

123

3 005

93 089

97 151 *

* Forbindelsevagar trafikplats och enkelriktade vagar
ingar ej.



Forandringen i langd av det statliga vagnatet har varit hogst obe

tydlig under 1970-talet. Ar 1970 fanns 98 050 km mot 97 417 km 1978,

vilket innebar en liten minskning under perioden. Denna beror bl a pa

vagforkortningar och overgang till annan vaghallare.

Under 1970-talet har aven nya vagar oppnats for trafik. Fran 1970

till 1978 oppnades per ar 598 km ny vag (0,6 %av hela vagnatet).

Ett visst intresse fran viltolyckssynpunkt har dessa nyoppnade vag

stracko~ sarskilt de som gar genom ny "obanad"terrang och i synner-

het genom skogsmark. Nagra uppgifter om dessa vagars strackningar sam

las tyvarr inte in. En mindre stickprovsundersokning ger dock uppskatt
ningen att drygt halften gar genom sadan obanad terrang bestaende av till

storre delen skogsmark.
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3.2 Trafikflode, trafikarbete

Vid vagverket gors kontinuerligt vid en stor mangd raknepunkter

maskinella rakningar av antalet forbipasserande fordone Darvid

erhalles ett matt pa trafikflodet for det vagavsnitt dar rakne

punkten ligger. Detta trafikflode anges som antalet axelpar per

arsmedeldygn. Genom dessa trafikrakningar kan man fa en uppskatt

ning av trafikflodet for varje del av statens vagnat. Precisionen

i uppskattningarna blir battre ju trafikstarkare vag som betrak

tas. En uppfattning av inom vilka intervall trafikflodena ligger

for olika vagtyper erhalles av nedanstaende tabell.

Tabell 3.3 Statliga vagnatet. Vaglangd per trafikflodesklass,
andel i % 1978

Trafikfloden anges axel par per arsdygn.

<500 500-1999 2000-3999 4000-7999 8000-11999 >12000 Totalt

o 100

Motorvag 0 0 0 12

Motortrafik-
led 0 0 4 71

Annan
fyrfaltsvag 6 16 20

Tvafaltsvag
~ 12 m 5 33 48

Tvafaltsvag
< 12 m belagd 43 41 11 4

Tvafaltsvag
< 12 m grus 99 0 0

36

25

28

11

o

52

o

29

2

o

100

100

100

100

100

Trafikarbete definieras som produkten av trafikflode och tillryggalagd

stracka. I trafiksakerhetssammanhang anvands oftast begreppet fordons
kilometer, dvs det antal kilometer som de ifragavarande fordonen totalt

kor. Uppskattningen av antalet fordon gors i de flesta fall maskinellt,

varvid begreppet axelparkilometer istallet anvands; forkortat Apkm.

Under 1970-talet har trafikarbetet okat med medeltal ca 5 %varje ar

med undantag for 1974 som hade en nedgang med 3 %p 9 a energikrisen.

Detta framgar av figur 3.1. De senaste tva aren uppgick det totala tra
fikarbetet pa statsvagnatet till ca 35 miljarder apk~. Den totala okningen
fran 1970 till 1979 var ca 35 %.
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Figur 3.1. Trafikarbetets utveckling under 1970-talet. Statsvagnatet.
Ar 1979 = Prel yarde.

Trafiken varierar i tiden. Relativt regelbundna variationer kan iakt

tagas inom dygnet, mellan veckodagar och inom aret. Exempel pa ars
variationen visas i nedanstaende diagram (fig 3.2). Denna variation
har ett tamligen likartat utseende for de olika vagkategorierna.

Figur 3.2. Trafikarbetets arsvariation 1977. Statsvagnatet
Index 100 = Arsmedelvarde.
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3.3 Hastigheten

De generella hastighetsgranserna pa statens vagar har inte andrats

i nagon storre utstrackning under 1970-talet. Ar 1971 infordes

70 km/h sam bashastighet. Detta innebar att en viss del av vagnatet 

- motsvarande 10-15 %av trafikarbetet - fick hastighetsgransen sankt

fran 90 till 70. Samtidigt hojdes gransen pa vissa vagar fran 90 till

110 km/h vilket endast gallde knappt 2 %av trafikarbetet. Darefter

har under 1970-talet vissa justeringar uppat i hastighetsgranserna

agt rum vilka kan uppskattas ha berort 5-10 %av trafikarbetet.

Under sommaren 1979 fick samtliga vagar med 110 km/h av energibespa

ringsskal en tillfallig hastighetssankning till 90.

Under 1970-talet har en viss forsamring av efterlevnaden av de skyltade

hastighetsgranserna iakttagits. Matningar utforda vid Statens vag- och

trafikinstitut pa rak och plan vag visar att fordonens hastighetsokning

utanfor tattbebyggt omrade uppgick till 4-5 km/h. Okningen hanfor sig

nastan helt till den forsta halften av decenniet. Fran mitten av 1970

talet tycks ingen storre forandring i hastigheterna ha intraffat.

Enligt de utforda matningarna lag medelhastigheterna Aren 1975 och 1976
narmare 80 km/h vid hastighetsgransen 70 och nagot over 90 vid gransen

90. Vid hastighetsgransen 110 uppgick de matta medelhastigheterna till

omkring 100 km/h pa tvafaltsvag och till narmare 110 pa motorvag,(37).

Nedanstaende tabell visar fordelningen av vaglangd och trafikarbete pa

hastighetsklasserna.

Tabell 3.4 Statliga vagnatet. Vaglangd och trafikarbete perhastighets
klass, andel i % 1978

50 km/h 70 km/h 90 km/h 110 km/h Ovriga Summa

Vaglangd

Trafikarbete

6, 1

8,6

61 ,7

24,9

25,8

46,4

6,2

20,0

0,2

0, 1

100,0

100,0



4. VILTOLYCKORNA

4.1 Rapportering

Konfrontationer mellan klovvilt och motorfordon kan i ogynnsamma fall

resultera i att viltolyckor intraffar. Med viltolycka menas har en

vagtrafikolycka mellan motorfordon och alg, radjur eller hjort.

Genom att studera och analysera intraffade viltolyckor kan kunskap

erhallas am under vilka betingelser och i vilka situationer vilt

olyckor intraffar. Det olycksmaterial sam i praktiken finns att till

ga ar det sam redovisas i statens vagverks statistik over trafik

olyckor pa det statliga vagnatet. Det bar dock observeras att i denna

statistik registreras endast s k polisrapporterade olyckor. Med en

polisrapporterad olycka menas en av polisen kand vagtrafikolycka med

eller utan personskada sam rapporteras till statens vagverk pa blan

ketten "Statistikuppgifter ang. vagtrafikolycka". Det ar kant att inte

alla intraffade trafikolyckor kommer med i vagverkets statistik. Grova

uppskattningar tyder pa att bortfallet ar 70-90 %, dvs endast 10-30 %

av olyckorna kommer med i statistiken. Med bortfall menas har den an
del av samtliga intraffade olyckor sam inte kommer med i vagverkets

statistik. Dessa uppskattningar av bortfallet galler olyckor i all

manhet. Inom VIOL-projektet har speciellt studerats bortfallet i

rapporteringen av viltolyckor (VIOL 24). Studien har mojliggjorts
genom tillmotesgaende fran forsakringsbolaget Volvia som stallt ko

pior av skadeakter over viltolyckor fran 1978 till forfogande.

Sam framgar av figur 4.1 kan rapporteringsgangen fran olyckstillfalle

till registrering has vagverket indelas i tva stege Steg 1 innebar att

olyckan kommer till polisens kannedom; steg 2 innebar att uppgift om

olyckan rapporteras av polisen till vagverket.
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Figur 4.1 Bortfallet rapporteringsgangen fran olycka till statistik
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Bortfallet i rapporteringen av viltolyckor kan da ocksa uppdelas i tva

delar, n~mligen "den andel av samtliga intr~ffade viltolyckor som poli

sen inte far k~nnedom om" samt "andelen polisk~nda olyckor som inte

kommer med i v~gverkets statistik". Uppskattningar av bortfallet visar

att ca var tredje intr~ffad viltolycka ej kommer till polisens k~nne

dom samt att ca var tredje polisk~nd olycka ej kommer med i v~gverkets

statistik. Detta inneb~r att det totala bortfallet i rapporteringen

uppgar till knappt 60 %, dvs endast drygt 40 %av viltolyckorna kommer

med i statistiken.

Bortfallet i viltolyckorna for sav~l antalet skadade personer som an

talet personskadeolyckor ~r ca 25 %oberoende av djurslag. Saledes

registreras tre av fyra - 75 %- av samtliga i viltolyckor skadade per

soner i vagverkets statistik.

Viltolyckor utan personskada kallas enligt g~ngse terminologi for

egendomsskadeolyckor. For dessa ~r bortfallet i rapporteringen drygt

60 %.

I tabell 4~1 anges bortfallet egendomsskadeolyckor uppdelat pa has

tighetsgr~ns och djurslag.

Tabell 4.1 Skattning av bortfallet i rapporteringen av egendomsskade
olyckor med klovvilt. Andel (%) av samtliga egendomsskadeolyckor som
ej aterfunnits i Statens v~gverks register. 95 % konfidensintervall.
Skadematerial fran Volvia 1978.

Hastighetsgr~ns

Totalt * Antal olyckor
70 90 110

/l:lg 69 ± 12 52 + 10 70 + 16 62 + 6 239- - -

Radjur 83 + 14 50 ± 14 45 + 22 61 ± 9 127
TotaIt 74 ± 9 51 ± 8 60 + 13 62 + 5 366*- -

Antal
olyckor 87 156 53 366 *

* H~r ingar ~ven olyckor vid icke angiven hasti£hets9r~ns, totalt 70 stycken



Bland de faktorer som kan tankas ha paverkat rapporteringen under
1970-talet kan namnas

Eventuell okad kannedom hos bilforare om skyldighet enligt jakt

stadgan att till polisen anmala intraffad trafikolycka med klov

vi,H.

Eventuell okad medvetenhet hos trafikanter och hos polisen om vilt

olycksproblemet p 9 a okat intresse och den allmanna debatten.

Rikspolisstyrelsen har vid nagra tillfallen under 1970-talet pa

mint polisdistrikten om vikten av att rapportera intraffade vilt

trafikolyckor till vaghallarna.

Fran den 1 juli 1972 slopades mojligheten for trafikanterna att fa

ersattning for skador vid viltkollisioner ur algskadereglerings

fonden.

Nagon mojlighet att uppskatta ovanstaende faktorers enskilda betydelse

finns givetvis inte, se dock 4.2 dar dessa problem berores i samband

med olycksutvecklingen.

Vidare kan namnas att bortfallet varierar kraftigt mellan olika lan.

Det faktum att bortfallet kan vara olika i olika situationer gar det

naturligtvis svarare att vid analyser dra slutsatser av viltolycks

materialet. I analyserna som ligger till grund for de resultat som

presenteras i fortsattningen av denna rapport har sa langt mojligt

hansyn tagits till olikheter i bortfallen.

Sammanfattningsvis kan konstateras att drygt 40 %av de intraffade vilt

olyckorna kommer med i den officiella statistiken. For olyckor med per

sonskada ar dock rapporteringsfrekvensen hogre; ca 75 %.
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4.2 Olyckornas antal och utveckling. Arsvis, lansvis och manadsvis

Storre delen av landets trafikolyckor med klovvilt, viltolyckor, in

traffar pa det statliga vagnatet. Redovisningen i denna rapport om

fattar endast dessa olyckor. ~ven pa kommunala och enskilda vagar in

traffar viltolyckor vilka dock inte registreras centralt pa samma satt

som for statsvagarna. Den oversiktliga olycksstatistiken for riket,

som sammanstalls av Statistiska Centralbyran och baseras pa rapporter

fran polisen, omfattar endast olyckor med personskador. Dessa redo

visas ej for klovvilt, endast for gruppen "djur" totalt. Gruppen djur

olyckor oversteg i medeltal under 1970-talet antalet personskadeolyckor
med klovvilt pa statsvagnatet med 19 %.

En specialundersokning av samtliga polisrapporterade olyckor pa det

kommunala vagnatet under 1977 (38) anger totalt antal viltolyckor inom

kommunerna exklusive Stockholm och Goteborg till 350 st, varav 25 st

(7,1 %) med dodsfall eller personskada. Med tillagg av en uppskattad

siffra for de bada storstaderna skulle antalet viltolyckor pa det

kommunala vagnatet uppga till 400-500 st. Hartill kommer olyckor pa

det enskilda vagnatet, vilket totalt leder till att antalet polisrap

porterade olyckor utanfor statens vagnat ar 1977 uppskattas till 500

-1000. Antalet polisrapporterade olyckor pa det statliga vagnatet var

detta ar 6 354 st. En grov uppskattning av antalet polisrapporterade

viltolyckor i hela riket kan alltsa erhallas genom att till siffran
for det statliga vagnatet lagga 10-15 %.

Vagverkets statistik omfattar aven olyckor med ovriga djur. Undantagna

ar dock egendomsskador med renar. Genom en overenskommelse mellan po

lisen och vaghallarna rapporteras endast renolyckor nar de leder till
personskada. Ar 1977 rapporterades 97 olyckor med ko eller hast, 217

med hund och 194 med ovriga djur.

Figur 4.2 visar den arsvisa utvecklingen av de polisrapporterade vilt

olyckorna pa statsvagnatet under 1970-talet.
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Figur 4.2 Polisrapporterade viltolyckor pa statens vagnat med alg,
med radjur/hjort och totalt.

Som synes har antalet polisrapporterade viltolyckor okat kraftigt

under 1970-talet. Ar 1978 intraffade drygt fyra ganger sa manga

olyckor som ar 1970. Har bor dock observeras vad som tidigare sagts

om rapporteringen. Det kan inte uteslutas att en viss del av okningen

i olyckorna kan ha sin forklaring i en forbattrad rapportering fran

ar till ar. En viss antydan om detta kan fas genom att betrakta ut

vecklingen av olyckorna med dodlig utgang och svar personskada (se

tabell 4.2) vilka har ett avsevart lagre och stabilare bortfall an

de ovr;ga. Dessa svarare olyckor uppvisar en tre ganger sa stor siffra

for 1978 som for 1970 jamfort med over 4 ganger for det totala antalet

olyckor.

Det kan givetvis ej heller uteslutas att en nedgang i olyckornas svar

het~grad mer eller mindre kan forklara skillnaden i utvecklingen for

de svara olyckorna gentemot det totala antalet. Slutsatsen blir ~tt en
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forandring i rapporteringen under perioden kan ha paverkat olycks

bilden men troligen inte i nagon omfattande grad.

Nedan anges i tabell 4.2 antalet olyckor under aren 1970-1978

och dessutom antal dodade, svart skadade och lindrigt skadade

personer.

Tabell 4.2 Polisrapporterade viltolyckor pa statsvagarna 1970-78
med uppdelning pa alg, radjur/hjort, svarhetsgrad samt dodade och
skadade personer.

Med person- Antal personer
Olyckor med Vi It- skada eller Svart Lindrigt

AR olyckor dodlig utgang Dodade skadade skadadetota It

~lg
Radjur,

~lg
Ra Tot ~lg

Ra
~lg

Ra
~lg

Ra
hjort Hj Hj Hj Hj

1970 902 925 1827 98 7 105 1 0 34 2 133 8

1971 1082 908 1990 118 9 127 14 0 24 4 151 9

1972 1242 1171 2413 147 8 155 3 0 49 4 164 6

1973 1438 1420 2858 158 10 168 9 0 42 2 195 9

1974 1620 1565 3185 166 16 182 9 1 48 2 189 22

1975 2047 1901 3948 245 15 260 7 2 73 6 284 12

1976 2725 2481 5206 341 23 364 24 1 74 2 361 26

1977 3233 3121 6354 334 23 357 7 0 72 5 356 19

1978 4376 3633 8009 439 26 465 15 1 89 3 489 22
.~-~

1979 Preliminart yarde 9600

Det totala antalet polisrapporterade olyckor - inklusive viltolyckor - yay'

ar 1978 27 326. Viltolyckorna utgjorde 29,3 %av dessa.

Med hjalp av bortfallsskattningarna (4.1) kan samtliga - aven icke polis

rapporterade - viltolyckor pa statens vagnat for 1978 uppskattas till ca

20 000. Denna siffra motsvarar ca 15 %av samtliga - inklusive ej polis

rapporterade - olyckor pa statsvagnatet for ar 1978. 1 io~t~a!t~i~g~n_

~o~m~r_a.!t_m~d_vil.!o.J-y.s:kQr_m~n~s_PQlis ~a£.PQ.r.!e~a~e_vi l!o.JY.s:k.Q.r_p! ~t~t~-_

~a.9.n~t~t_o~ in!e_a~n~t_s~r~k..il!~n.9.e~.
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Figur 4.3 Andel viltolyckor i %av totala antalet polisrapporterade
olyckor ar 1978 per lan med uppdelning pa djurslag. Gotlands lan ej
medtaget; inga viltolyckor.
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Hjort
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Vad den lansvisa utvecklingen betraffar kan konstateras att samtliga

lans viltolyckor okat under 1970-talet. Stora skillnader foreligger

mellan lanen sAval for totala antalet viltolyckor som for antalet

viltolyckor i relation till det totala antalet polisrapporterade

olyckor av alla slag. Se figur 4.3.

Sammanfattningsvis kan konstateras att viltolyckorna okat kraftigt under

1970-talet. Ukningen galler saval for alg som for radjur och hjort samt

aven for de svarare olyckorna. Stora skillnader i antalet viltolyckor fore

ligger mellan lanen, som aven har en varierande andel av djurslagen i
olyckorna.

50

Som synes har de bAda Skanelanen de lagsta andelarna viltolyckor med

ett stort inslag av olyckor med radjur och hjort. I Varmlands och

Kronobergs lan utgor viltolyckorna ungefar halften av samtliga polis
rapporterade olyckor med relativt lika andelar av alg och radjur/hjort.

De fyra nordligaste Norrlandslanen domineras av algolyckor, som star

for 20-40 %av samtliga polisrapporterade olyckor.

30

10

40
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4.3 Olyckornas variation i tiden

I likhet med trafiken uppvisar viltolyckorna vissa relativt regelbundna tids

variationer. Nedan visas i figur 4.4 variationen mellan manaderna. Denna

har baserats pa en femarsperiod for att sa langt mojligt undga inverkan

av arsberoende faktorer, framst vaderlek och i synnerhet snoforhallan-
den.

INDEX

100

.-JC
'" \'" \ "

P' ;i--'o '" '" * \ ...0. '. /"Alg
,/ -~-.:--Y P' \ /;"oRadjur/hjort
,/' \k........ Y '0. }./

0·· .........."t(. .0' /
,," . . I

" '0' /

" I'x- - ...:$.

'-----+---+---+---+---+---4----+-----+..--+-----+------+----+ MAN AD
J F M A M J J A s o N D

Figur 4.4 Antal viltolyckor per manad 1974-78 med uppdelning pa djurslag.
Index 100 = arsmedelvarde

Stora skillnader foreligger mellan manaderna. Som synes sjunker olycksan

talet under arets tre forsta manader for att bli mycket lagt under mars

och april. Detta galler sarskilt for alg. Darefter okar kurvan under maj

och juni och nar for alg en topp i oktober. For radjur/hjort infaller

toppen under juni, medan forutom mars aven september har ett lagt varde.
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Manadskurvan skiljer sig speciellt for alg mellan olika delar av landet.

Nedan visas utvecklingen for norra, mellersta och sodra Sverige. Indel
ningen av landet grundas pa klimatet. Salunda har till norra delen for

utom Norrland aven forts Kopparbergs och Varmlands lan, och till mel

lersta delen forutom resten av Svealand aven Jonkopings och Kronobergs
lan. Sodra delen bestar av resten av Gotaland.

INDEX

~
Norra Sverige

'\ /

" /

" /

100 '\ f -- ~ Sbdra SNerige
/

\ /

Mellersta Sverige)\,

\ //, , , /
'j(-- \ -1-/ /---=--</

MANAD
J F M A M J J A 5 0 N 0

Figur 4.5 Antal algolyckor per manad 1974-78 for norra, mellersta och
sodra Sverige.
Index 100 = arsmedelvarde

Mellersta och sodra delarna foljer som synes i stora drag varandra medan

den norra delen avviker med betydligt hogre varden for manaderna december,
januari och februari.
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Variationen inom dygnet ar speciellt intressant med tanke pa de vilda

djurens vandringsvanor. Vid dessa studier har en indelning av dygnet

i fyra delar enligt nedanstaende funnits lamplig. Denna indelning har

genomgaende anvants vid materialinsamling och resultatredovisning.

Gryning: Definierad som tiden 2 tim fore och fram till soluppgangen.

Skymning: Definierad som tiden fran solnedgangen och tva timmar efter.

Dagsljus: Definierad som tiden mellan gryning och skymning.

~1orker : Definierad som tiden mellan skymning och gryning.

Nedan visas antalet viltolyckor for de sodra och mellersta delarna av

landet fordelade pa de fyra dygnsperioderna.

ANDEL VILTOLYCKOR
PER DEL AV DYGNET

40

30

20

10

Gryning DagslJus Skymning Marker

Figur 4.6 Viltolyckornas dygnsvariation. Andel viltolyckor for olika
del~r av dygnet i %for B-X l~n med undantag av loch M. 1975-77.

Som synes intr~ffar ca en tredjedel av olyckorna i skynning, n~got nindre

under dagsljus respektive morker men endast 9 % under gryning. Dessa siff

ror bor givetvis ses mot bakgrund av trafikens fluktuationer under dygnet;

se ~ven avsnitt 5.2. Fordelningen av olyckorna pa dygnsperioderna har varit

stabil under 1970-talet.



4.4 Svarhetsgrad

Viltolyckornas svarhetsgrad ar lagre an for de ovriga trafikolyckorna,

6 % dods- och personskadeolyckor mot 36 %for ovriga polisrapporte

rade olyckor pa statens vagar (se tabell 4.2) Viltolyckorna uppfattas

dock som ett allvarligt problem bl a darfor att de kan drabba aven

omdomesgilla bilister som kor "l ugn t ocil forsiktigt".

Svarhetsgraden samvarierar med bade djurslag och vagens hastighetsgrans.

Olyckor med alg leder oftare ~n olyckor med radjur till personskador.

Hogre hastighetsgrans innebar ocksa svarare olyckor. Viltolyckornas

svarhetsgrad presenteras i tabell 4.3.

Tabell 4.3 Viltolyckornas svarhetsgrad
Andel dods-, person- och egendomsskadeolyckor
Uppdelning pa hastighetsgrans och djurslag
Olyckor ar 1972-76.
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70 90 11 0 Tota It*
Antal % Antal % Antal % Antal %

Dodsolyckor 1 0, 1 24 0,5 15 1,3 42 0,5

Personskade- 138 6,6 618 12,5 231 20,3 1019 11 ,2olyckor
~LG

Egendomsskade- 1935 93,3 4305 87,0 890 78,4 8017 88,3olvckor
Totalt 2074 100,0 4947 100,0 1136 h00,0 9078 00,0

Dodsolyckor 0 0 2 o,1 1 0, 1 4 o,1

Personskade- 15 0,7 42 0,9 8 0,9 68 0,8
RA- olyckor

DJUR --

Egendomsskade- 2162 99,3 4661 99, 1 893 99,0 8469 99, 1olyckor

Tota It 2177 100,0 4705 100,0 902 00,0 8541 100,0

* innehaller aven 1 678 viltolyckor fran vagar med icke angiven hastig

hetsgrans eller 50 km/h.
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For de polisrapporterade viltolyckorna ar andelen med dodsfall eller

persons kada som synes knappt 12 % for al 9 och knappt 1 % for ra.dj ur.

Med hjalp av de i avsnitt 4.1 angivna skattningarna av bortfallet

i rapporteringen av viltolyckor har andelen dods- och personskade

olyckor av samtliga viltolyckor (saledes ej enbart polisrapporterade

olyckor) beraknats till ca 3 %.

I genomsnitt skadas i varje viltolycka med personskada 1,4 personer.

Uppdelat pa djurslag ar motsvarande siffror: alg 1,4 och radjur 1,3.

Av samtliga skadade personer i algolyckor dar ca 3 %medan 19 %skadas

svart. Med svart skadad menas att den skadade anses vara i behov av

sluten sjukhusvard. Aterstaende 78 %blir lindrigt skadade d v s oppen

sjukhusvard bedoms som tillracklig. Motsvarande siffror for radjurs

olyckor ar 4 %, 17 %och 79 %.

Tabellerna 4.4 och 4.5 visar andel dodade respektive andel svart skadade

av samtliga skadade. Det bar papekas att siffrorna for radjursolyckor

bygger pa ett mycket litet olycksmaterial och darfor ar osakra.

Tabell 4.4 Andel dada de (%) av samtliga som skadas i alg- och radjurs
olyckor (1972-76) uppdelat pa hastighetsgranser.

70 90 110 TotaIt

~lg 0,6 3 5 3

Radjur 0 (4) (8) (4)

Totalt 0,5 3 5 3

Tabell 4.5 Andel svart skadade (%) av samtliga som skadas i alg- res
pektive radjursolyckor (1972-76) uppdelat pa hastighetsgranser

70 90 110 TotaIt

~lg 17 17 24 19

Radjur 17 16 25 17

TotaIt 17 17 24 18



Sammanfattningsvis kan konstateras att viltolyckorna far allvarligare

konsekvenser ju hogre hastighetsgransen ar. Vidare ar svarhetsgraden
for algolyckorna betydligt hogre an for radjursolyckorna.

51
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4.5 Kostnader for viltolyckor

Inom VIOL har samhallets kostnader for samtliga viltolyckor beraknats,

(VIOL 24). Harigenom kan viltolycksproblemet sattas in i sitt ratta

samhallsekonomiska sammanhang.

Samhallets kostnader for samtliga viltolyckor Ar 1978 uppgick till ca

190 miljoner kronor (1978 Ars priser), vilket endast ar knappt 5 %av

samhallets kostnader for samtliga trafikolyckor pA statens vagnat Ar

1978. Det senare vardet har uppskattats till ca 3,9 miljarder kronor.

DA det verkliga antalet viltolyckor beraknats till ca 20 000 innebar

detta att en genomsnittlig viltolyckas samhallskostnad - olycksvarde -

- kan uppskattas till knappt 10 000 kr (algolycka ca 13 000 kr, rAdjurs

olycka ca 6 000 kr; 1978 Ars priser). I tabell 4.6 anges olycksvardet

for en genomsnittlig viltolycka uppdelat pA djurslag och hastighets

grans.

Tabell 4.6 Olycksvarde i kr for en genomsnittlig viltolycka uppdelat
pA djurslag och hastighetsgrans. 1978 Ars prisnivA.

Hastighets-
grans, km/h ~lg RAdjur

70 6 000 5 000

90 17 000 6 000

11 a 23 000 7 000

Genomsnitt 13 000 6 000

Olycksvardet ar summan av olyckskostnad och humanvarde. Olyckskostnaden

uttrycker i ekonomiska termer vardet av de materiella valfardsforlusterna

t ex sjukhuskostnader och produktionsbortfall. Humanvardet uttrycker vardet
av de icke-materiella uppoffringarna t ex manskligt liv, sveda och vark osv.
I denna utredning har utnyttjats den kvantifiering av humanvardet som an

vands av Statens vagverk (39). FrAn en samhallsekonomisk utgAngspunkt ar

det av intresse att berakna vagtrafikolyckornas kostnader bl a for att

faststalla vilka inbesparingar samhallet gar vid en reduktion av antalet



trafikolyckor. Inom vagverket anvandes dessa olycksvarden i den process

som avvager fordelningen av tilldelade resurser. Harvid finns i allman

het endast antalet polisrapporterade olyckor att tillga. Darfor ar det

brukligt att anvanda begreppet "samhallets kostnad per polisrapporterad

olycka", varvid varje sadan olycka far bara kostnaden aven for de icke

polisrapporterade - okanda - olyckorna.

Ar 1978 intraffade 8 009 polisrapporterade viltolyckor. Detta innebar

att samhallets kostnad per polisrapporterad olycka uppgick till ca

190/8009 Mkr d v s 24 000 kr (algolycka 33 000 kr, radjursolycka

14 000 kr), se tabell 4.7.

Tabell 4.7 Samhallets kostnad i kr per polisrapporterad viltolycka
uppdelad pa djurslag och hastighetsgrans. 1978 ars prisniva.

Hastighets-
grans, km/h ~lg Radjur

70 20 000 29 000

90 33 000 11 000

110 67 000 12 000

Genomsnitt 33 000 14 000
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4.6 Inblandade forare

For att narmare kunna analysera orsakerna till viltolyckor och fa

underlag till atgarder mot olyckorna fordras kunskap om bada de par

ter som ar inblandade i en olycka: forarna och djuren. Den senare

kategorin behandlas narmare i nasta avsnitt (4.7). Forarnas beteende

i samband med viltolyckor har studerats av Psykologiska institutionen

vid Uppsala universitet. Detta har skett pa uppdrag av Transportforsk

ningsdelegationen i samrad med VIOL-projektet (40). Nedan foljer en

kortfattad redogorelse for forskningsprojektets resultat.

Av praktiska skal begransades arbetet till enbart algolyckor. Tva prob

lemstallningar har studerats

a) sambandet mellan a ena sidan forarnas kunskaper om och attityder

till alg och a andra sidan deras benagenhet att raka ut for alg

olyckor,

b) jamforelse av forares beteenden vid algolyckor respektive alg

olyckstillbud.

Underlaget for studien a) var framst ett slumpmassigt stickprov ur Cent

rala korkortsregistret om 1 338 "normalforare" fran tJstergotlands, Krono

bergs och Kalmar lan. De tre lanen valdes sa att de lag geografiskt nara

varandra men hade en varierande grad av viltolycksfrekvens. Forutom nor

malforarstickprovet valdes ett stickprov om 140 jagare fran samma lan
(ur prenumerationsregistret for tidningen "Svens k jakt"). Avsikten var

att utrona om personer med stor vana vid natur, som t ex jagare, har

lattare att undvika kollisioner med yilt. Slutligen utvaldes aven (med

hjalp av olika polisdistrikt i de tre lanen) 154 forare som varit med om

algolycka. Man ville i detta fall undersoka om en forare som nagon gang
kolliderat med yilt har attityder till och kunskaper om yilt i trafiken

som skiljer sig fran en normalbilists.

Samtliga utvalda forare tillstalldes ett frageformular med bl a kunskaps

och attitydfragor betraffande alg. De utsanda frageformularen inneholl

dessutom fragor som enbart riktades till de forare som kolliderat med

eller varit mycket nara att kollidera med alg. Dessa fragor, som lag till
grund for studien b), besvarades av 110 forare som varit med om olyckor

och 119 forare som varit med om olyckstillbud.



Resultatet fran studien· a) visade att knappt 2 %av de slumpmassigt

utvalda forarna rapporterade att de nagon gang kolliderat med alg,

medan nara en tredjedel (30 %) angav att de varit mycket nara kolli

sion (tillbud). En jamforelse mellan algtillbudsforare och algolycks

forare visade att dessa bada grupper var mycket lika vad galler olika
bakgrundsvariabler. Vid analysen av olika samband har darfor - pa

grund av det ringa antalet algolyckor i materialet - tillbudsfrekvensen

anvants. Rimligtvis bar resultaten darefter kunna generaliseras till

att galla aven olyckor med alg.
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Sammanfattningsvis erholls foljande resultat fran studien a). Den huvud

sakliga slutsatsen ar att bilforare, som kor ofta och langt inom alg-

rika omraden, loper stor risk att kollidera eller raka ut for kollisions

tillbud med alg. Slutsatsen galler oavsett forarens allmanna kunskap om

alg eller attityder till algfaran i trafiken. Kunskaperna om alg verkar

overlag vara goda och bilforarna har i allmanhet stor respekt for alg i

samband med trafiken. Det ar darfor knappast troligt att andrade kunskaper

eller attityder skulle leda till en minskning av antalet algolyckor. Det

finns i resultaten tendenser till att naturvana forare, trots manga till

bud, har relativt farre kollisioner med alg an vad ovriga forare har.

Detta skulle kunna bero pa att naturvana forare anvander en annorlunda

"avsokningsstrategi" och upptacker en alg pa ett tidigare stadium an

mindre naturvana forare. Slutsatsen ar dock osaker, da motsvarande ana
lys for den speciella jagargruppen inte gay samma resultat.

I studien b) gallde problemet huruvida det foreligger systematiska skill

nader mellan omstandigheter vid olyckor respektive tillbud, som mer eller

mindre kan hanforas till skillnader i forares beteenden. Analysen av sva

ren fran enkatundersokningen visade att tillbudsforarna i storre utstrack

ning an olycksforarna rapporterade att de var ensamma pa vagen vid till

budet respektive olyckan. Vid tillbud upptacktes algar oftare till hoger

om fordonet, medan en tendens tillmotsatsen gallde for olyckor. Slut

ligen sags flera algar i samband med tillbud an i samband med olyckor.

Resultaten kan tolkas som att det satt pa vilket en bilforare fordelar

sin uppmarksamhet vid landsvagskorning ar en kritisk faktor for om vilt

olyckor skall intraffa eller inte. Utforda faltexperiment visade att bil-
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forares normala satt att soka av vagmiljon inte ar optimalt nar det

galler att upptacka alg utmed vagen. Se vidare resultat och diskussion

i avsnitt 6.6 och 6.8.

Nar man vill undersoka sambandet mellan bilforares kunskap om vilt och

deras benagenhet att raka ut for viltolyckor kan det vara intressant att

studera hur stor andel av viltolyckorna i ett omrade (t ex ett lan) som

forare bosatta i just detta omrade star for, respektive var ovriga olycks

forare ar bosatta. Kan det mojligen vara sa att ovriga olycksforare for

hallandevis ofta kommer fran omraden dar det ej fares nagon intensivare

diskussion eller ges nagon storre information om viltolycksproblematiken?
Detta skulle i sa fall tyda pa att ett samband existerar mellan informa

tion och olycksrisk. For att studera detta problem har en undersokning

utforts av ett olycksmaterial fran Kronobergs lan for aren 1976-1977

(VIOL 18). Hypotesen var att viltolycksrisken avtar da informationen

till bilforaren okas. Informationsflodet i ett lan antogs sta i propor

tion till viltolycksandelen i lanet. Undersokningen visade att viltolycks

risken for forare fran olika lan ej synes avta med okad viltolycksandel
i forarens hemlan. Det tycks darfor ej foreligga nagon tydlig positiv

effekt av information. Det skall dock markas att denna slutsats bygger
pa ett antal antaganden om forhallanden som ej ar helt kanda.

Sammanfattningsvis kan kortfattat sagas att okad information till forarna

om basta sattet att upptacka vilt utmed vagen kan minska risken for vilt
olyckor medan okad allman information om vilt i samband med trafik tro

ligen endast ger marginella effekter pa viltolyckorna.



4.7 Inblandade djur

For att fa battre underlag for atgarder mot viltolyckor behovs kun

skap am vilka kategorier algar respektive radjur sam ar inblandade

i olyckor. Det ar dartill vardefullt att veta am nagon speciell kate

gori djur ar oftare inblandad i olyckor an vad dess andel av det fri

levande bestandet utgor.

Eftersom alders- och konssammansattningen has olycksdjuren ej gar

att utlasa ur polisrapporterna genomfordes en speciell enkatstudie.

Enkater utsandes till personer sam ofta kommer i kontakt med vilt

olyckor sasom polispersonal och jaktvardare. Materialet insamlades

under aren 1974-76 och kom att omfatta drygt 1 600 olycko~ ca half
ten av vardera alg och radjur. Materialet kommer huvudsakligen fran

mellansverige, men hela landet ar representerat. Vissa felkallor
finns, framst i rapporteringen av djurens kon. Rapporterna kan ibland

bara ha grundat sig pa forekomsten eller avsaknaden av horn, vilket

i sa fall innebar en underskattning av andelen handjur under perioden

januari-mars for alg respektive november-februari for radjur. Alders

bestamningen ar grundad pa enkatens alternativ: arskalv, ettaring,

aldre, okand alder. Utover detta har en noggrann aldersbestamning

gjorts genom detaljstudium av 157 alg- samt 191 radjurskakar sam in

sandes i samband med enkatundersokningen, (VIOL 23 och 33).

Olycksalgarnas aldersfordelning framgar av figur 4.7. Dar anges an
delen arskalvar, ettaringar respektive aldre djur under olika arstider.

Olyckskurvan for alg totalt ar baserad pa samma olycksmaterial sam redo

visats i figur 4.5 avsnitt 4.3. Streckade delar av kurvorna anger mindre

sakra varden.
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Figur 4.7 Andel arskalvar-, ettaringar och aldre algar per manad
av algolyckor 1974-78 i sodra och mellersta Sverige.
Index 100 = arsmedelvarde for alg totalt

Alderssammansattningen hos olycksalgarna ar svar att jamfora med den

hos den fritt levande populationen varfor det ar svart att bedoma om

nagon speciell aldersklass ar extra utsatt. Det ar helt klart att en

stor aldersvariation foreligger under aret hos olycksalgarna. Arskal

varna forekommer i statistiken forst i augusti och i snabbt okande

grad fran september till november. De utgor som mest mer an en tredje

del av olycksalgarna. I borjan av aret ar totala algolycksantalet lagt

och aven kalvandelen. Under sommaren (maj-augusti) dominerar ettaring

arna stort i statistiken och utgor ca halften av olycksalgarna medan

deras andel av det levande bestandet beraknas till ca en tredjedel.

Under hasten sjunker deras andel av olyckorna och utgor vid tiden

for algjakten 25-30 %. De aldre djurens forekomst i olycksstatistiken

under aret ar jamnt fordelad jamfort med de yngre aldrarnas.

Konsfordelningen bland olycksalgarna ar ganska likartad over aret med

totalt 53 % hondjur mot 47 %handjur. Den storsta avvikelsen foreligger
under vintern da ca 70 %rapporteras vara hondjur. Som namnts ovan kan

detta delvis bero pa felaktiga konsbestamningar.



For radjurens del ar forhallandena nagot annorlunda. De unga djuren

forekommer inte lika ofta som hos algen. De aldre radjuren utgor hela

tiden ca 60 %av olycksdjuren. Under sommaren, da olyckskurvan har en

tydlig topp forandras inte detta forhallande. Det ar dock under denna

period som aven fjolarsdjuren forekommer oftast fran att ha varit mindre

vanligt forekommande under vintern och tidiga varen.

Konsfordelningen bland olycksradjuren ar ca 40 %hondjur mot ca 60 %
handjur. Detta forhallande varierar dock under aret. Under perioden

september till mars finns ca 50 %hondjur i olycksmaterialet medan un

der sommarmanaderna dessa utgor endast mellan 20 och 30 %. Radjurens

brunsttid infaller som tidigare namnts under sommaren.

Det har vid ett par tillfallen diskuterats om nagon sjukdom hos algen

skulle vara en bidragande orsak till det okande antalet viltolyckor med

alg. Det ar framst gra starr samt vattenskalle som studerats i samman

hanget. Bada dessa patologiska forandringar har iakttagits hos trafik

dodade algar. Veterinarmedicinsk expertis ar dock mycket tveksam till

tanken pa en snabbt okande frekvens av dessa sjukdomar. Endast ett fa
tal fall ar kanda av vattenskalle och gra starr hos alg i Sverige.

De skador djuren asamkades vid olyckorna varierar beroende pa olika

faktorer, sasom hastighet, siktforhallanden, vagkategorier och djurens

alder. Totalt sett hander foljande med de olycksdrabbade djuren.

Tabell 4.8 Skadeutfall for djuren vid olyckor (%). Material fran en kat
undersokning av 1 600 viltolyckor.
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Dodades direkt

Skadades, avlivades pa olycksplatsen
Skadades, eftersoktes och avlivades

Skadades, eftersoktes, aterfanns ej

Skada ej konstaterad

~lg

28

31

22

11

8

100

Radjur

72

18

4

3

3

100
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Var femte alg som varit inblandad i en olycka gar alltsa vidare med
eller utan skador - vilket vet man inte. For radjurens del ar olyckorna
mindre plagsamma, 90 %dor pa olycksplatsen. Dessa siffror aterspeglar
naturligtvis forhallandet att algen ar storre och kraftigare an ra
djuret. Hastighetens betydelse for hur allvarligt djuret skadas kan
aven utlasas ur jamforelsen mellan olyckor som intraffar pa riksvagar
och pa lansvagar.

Pa riksvagar, med i allmanhet hogre farter, dodades 44 %av olycks
algarna direkt jamfort med 26 %pa lansvagar. For radjur var for
hallandet likartat; 83 %jamfort med 74 %.



5. VILTOLYCKSRISK

5.1 Allmant

Nar det galler att analysera orsakerna till varfor trafikolyckor upp

kommer ar det inte tillrackligt att enbart studera antalet olyckor

utan detta maste oftast relateras till den bakomliggande trafiken.

Oet ar darfor vanligt i trafiksammanhang att studera den s k olycks

kvoten dvs antalet olyckor dividerat med det totala trafikarbetet (se
3.2). Olyckskvoten ar ett matt pa olycksrisken for en genomsnittlig
forare.

I fortsattningen av detta kapitel redogors for hur viltolycksrisken

varierar i olika situationer. Resultaten bygger pa studier av viltolycks

kvotens variationer i motsvarande situationer. Harvid har ej utnyttjats

viltolycksmaterialet fran norra Sverige (X, Y, Z, AC och BO). I dessa

lan spelar namligen de speciella vinterforhallandena stor roll (se 4.2)
vilket forsvarar en analys av olika faktorers inverkan pa olycksrisken.

Om vid de gjorda analyserna en faktor visar sig ha olycksforklarande

betydelse har hansyn tagits till detta vtd analyser av andra faktorer.
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5.2 Under aret och dygnet

Viltolycksriskens variation under aret och dygnet har studerats (VIOL

3 och 22). Risken for viltolyckor under skymningen ar ungefar 8 ganger
sa stor som under dagen. I morker och gryning ar risken ungefar 6

ganger sa stor som under dagen. Skymning och gryning ar har definierade

som de tva timmarna efter solnedgangen respektive fore soluppgangen.

RELATIV
RISK

10

5

Gryning Dagsljus Marker

Figur 5.1 Relativa viltolycksrisken for olika ljusforhallanden. Hela
aret. (Risken under dagen har satts lika med 1).

Relationen mellan viltolycksriskerna vid olika ljusforhallanden har varit

tamligen stabil under 1970-talet. Tabell 5.1 visar viltolycksrisken vid

olika ljusforhallanden och arsperioder skattad med hjalp av olycksmate

rial fran aren 1975-1977.



Tabell 5.1
Uppdelning
(B - X 1an

Viltolyckskvoten. Antal olyckor per 106 apkm
pa dygns- och arsperiod.
utom I och i~)

1975-77.
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V Vinter 29 okt - 16 maj

K Kalvavstotning 17 maj 13 juni

SH= Sommar-host 14 juni - 28 okt

A R S PER I 0 D

V K SH Total

Marker 0,36 1, 16 0,52 0,42
Gryning 0,23 1,89 0,87 0,42
Dagsljus 0,05 °,11 0,08 0,07
Skymning 0,40 1,25 0,76 0,58

Genomsnitt 0,17 0,22 0, 18 0, 18

Viltolyckornas variation over aret har andrats under 70-talet. Under

borjan av detta decennium var olycksrisken 4-5 ganger hogre under

sommarhalvaret an under vinterhalvaret for saval gryning, dag, skym

ning som marker. Skillnaden i olycksrisk var dock betydligt mindre

under andra halften av 70-talet (se tabell 5.1). Olycksrisken under

sommarhalvaret var endast nagot hogre an under vinterhalvaret. Detta

galler dock ej for gryningen da risken ar ca 4 ganger storre under som

marhalvaret. Som framgar av tabellen har kalvavstotningsperioden hogst

olycksrisk oberoende av dygnsperiod.

En forklaring till forandringen i riskforhallandena mellan vinter och

sommar kan vara dels den kraftigt okande avskjutningen av arskalv under

70-talet och dels annorlunda vinterforhallanden under senare ar (exempel
vis mer snorika vintrar).

I figur 5.2 askadliggors viltolyckskvoterna fran tabell 5.1 ordnade

storleksordning.
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2,0 _~

KALVAVSTOTNINGEN/GRYNING (1)

1,5 --l

KALVAVSTOTNINGEN/SKYMNING (4)

KALVAVSTOTNINGEN/MORKER (1)

1 ,0

SOMMAR-HOST/GRYNING (4)

SOMMAR-HOST/SKYMNING (16)

0,5 SOMMAR-HOST/MORKER (10)

VINTER/SKYMNING (13)
VINTER/MORKER (19)

VINTER!GRYNING (4)

KALVAVSTOTNINGEN/DAGSLJUS (5)
SOMMAR-HOST/DAGSLJUS ( 15 )

0 ~VINTER/DAGSLJUS (8)

Figur 5.2 Viltolycksrisken (antal olyckor per 106 apkm) for
olika tidsperioder. B - X lan utom loch M.

Inom parentes har angivits tidsperiodens andel av arets vilt
olyckor i %.



~lgolycksrisken under september-oktober har specialstuderats, (VIOL 7)
bl a for att berakna de separata effekterna av brunst och viltets
eventuella oro under algjakten. Det framkom att en viss andel av
olyckstoppen kan forklaras av att skymningstrafiken har en topp vid
denna tid. Vidare kunde pavisas att algolycksrisken under jakttiden
foljde ett normalt forlopp. Nagon riskokning under t ex allmanna jakt
tiden har ej forekommit. Hosttoppen ar alltsa vasentligen foljden av
en brunst-effekt, aven om en del kan forklaras med den forut namnda

trafikstrukturen. Brunst-effekten torde till stor del bero pa att ars
kalvarna lamnas relativt oskyddade under brunsttiden.

Undersokning av radjursolyckorna under samma period visade att dessa
under hela jakttiden okade onormalt mycket. Denna okning har ej kunnat
ges en zoologisk forklaring.

Olycksrisken har inte befunnits vara storre under veckoslut an ovriga
dagar, nagot somannars yore tankbart med anledning av manniskans fri
tidsvanor som innebar okad vistelse i skog och mark under lordagar och

sondagar.
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5.3 Viltolycksrisk vid olika biotoper och siktforhallanden

Risken for algolyckor i olika biotoper vid sidan av vagen och vid

olika siktforhallanden har studerats i Sodermanland med hjalp av

ett material om narmare 400 polisrapporterade algolyckor fran aren

1974-78. (VIOL 31). Olycksplatsernas lage identifierades med hjalp

av vagverkets knutpunktssystem. Endast olyckor inom ett avstand av

1 km fran knutpunkt (vagkorsning) ingar, da osakerheten i platsan

givelsen kunde befaras bli for stor vid langre avstand. Genom be-

sok pa olycksplatsen klassificerades biotopen vid denna (barrskog,

lovskog, hygge etc) och avstandet till skogskanten mattes fran vagens

mitt. Nivaskillnader mellan omgivande mark och vagbanan, som kan ha

forsamrat sikten, angavs aven.

For att kunna jamfora forhallandena vid olycksplatserna med hur land

skapet narmast vagen normalt ser ut, inventerades genom faltmatningar

en stracka av 1 km fran varje knutpunkt langs alla storre vagar i

Sodermanland (vagnummer upp till 500). Vid denna inventering klassin

delades biotop och siktforhallanden pa samma vis som vid olycksplat-

serna. Trafikarbetet vid olika biotoper och siktforhallanden berakna-

des. Risken for en algolycka skattades darefter med hjalp av olycks

kvoten. Siffervarden pa olycksrisker har undvikits eftersom speciella

krav betingade av undersokningstekniska skal galler for de studerade

algolyckorna. Istallet har relativa algolycksrisker angivits, se figur 5.3.

Algolyckornas fordelning mellan olika biotoper framgar av tabell 5.2. Som

synes sker de flesta olyckorna i skogsmark. Drygt en fjardedel sker dock

i oppen mark.



Tabell 5.2 ~lgolyckornas fordelning (%) biotopvis i Sodermanland
1974-78
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Barrskog

Blandskog

Lovskog

Sly och buskmark

Aker

~ng och hagmark

Hygge

tlvrigt

34

16

7

2

2~ }

5

9

100

59 Huvudsakligen skogsmark

27 Huvudsakligen oppen mark

For att kunna gora en overskAdlig jamforelse mellan biotopen vid
olycksplatsen och biotopen i allmanhet utmed vagarna, har antalet

biotopklasser reducerats. Relativa olycksrisken ar endast beraknad
for de tre klasserna skog, oppen mark samt hygge (figur 5.3).

Relativ
risk

5

3

2

r- - .,
I I

I I

I
I
I

I I
I I

r - - -,
I I-

- -

- - --

Aker Skog
Ang
Hagmark

Hygge

Figur 5.3 Relativ algolycksrisk i olika biotoper. Streckad del av
stapel anger osakert Yarde. Material fran Sodermanland 1974-78.
Olycksrisken for Aker+ang+hagmark har satts lika med 1.
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De relativa risktalen for staplarna i figur 5.3 skall lasas med viss

forsiktighet. Osakerheten gar att riskvardet vid skog ligger mellan

2 och 3 samt vid hygge mellan 1 och 5 ganger risken vid aker. Diffe

rensen i olycksrisk mellan skog och oppen mark kan dock vara storre.

I en analys av olyckor fran ett antal mellansvenska lan aren 1975-78

(VIOL 28) visade sig risken for algolyckor i skog vara nara fyra ganger

storre an vid oppen mark.

Algolycksrisken vid hyggen anges med viss osakerhet vara tom nagot

hogre an vid skogsmark. Detta trots att hyggena annu saknar hogre sly

vegetation och skymmande tradridaer narmast vagen. Hyggen i sadana ti

diga stadier ar mycket attraktiva for alg eftersom dar forekommer rikligt

med begarliga fodervaxter.

Olyckornas fordelning biotopvis vid olika ljusforhallanden skogs

mark respektive oppen mark framgar av tabell 5.3.

Tabell 5.3 Algolyckornas fordelning (%) biotopvis under olika delar av
dygnet. Material fran Sodermanland 1974-78

Skog Oppen mark

Dagsljus 39 20

Skymning 36 34

Marker 21 38

Gryning 4 8

100 100

Det framgar av tabellen att i skogsmark intraffar fler olyckor i dags-

ljus an i marker medan forhallandet ar det motsatta i oppen mark. Nar
hansyn tas till trafikarbetet erhalles grova skattningar som visar att ris
ken for en algolycka pa dagen ar 4 ganger storre i skogsmark an i oppen

mark. I marker ar riskerna daremot ungefar lika stora.



Orsakerna till den haga risken under marker i appen terrang ar tro

ligen av tva slag. I markret kan man inte utnyttja den annars goda

sikten aver aker och ang. Dartill saker sig algen nattetid och i gry

ning och skymning ofta ut pa akermarker far att beta. Vid narmare stu

dium av gradorna pa akrarna vid olycksplatserna visar det sig att alg

olyckor intraffar oftare an vantat dar oljevaxter odlas. Det ar aven

kant att djuren garna betar den spada sadesgrodden. I mer mogna sta

dier foredrages framforallt havre.

Fragan om hur risken for en viltolycka varierar vid olika biotoper kan

inte enbart besvaras utifran variationer i djurens upptradande. Sikt
forhallandena varierar starkt mellan olika biotoper och under olika

tider av dygnet. ~ngs- och akermark ar helt oppna och bilforaren kan
i dagsljus i allmanhet anses ha god sikt over omradet vid sidan av vagen.

En klassindelning av det insamlade materialet avseende skogsmark gjordes

efter siktforhallanden uttryckta som avstand fran vagens mitt till skogs

kanten pa den sidan varifran algen kom. Klassen 5-10 m innebar att skogen

star nara vagen, 10-12 matt skogskanten ar indragen som vid en begransad

siktrojning. Klassen 20-50 m motsvarar en ordentligt tilltagen siktraj

ning. Far att inskranka analysen nedan till siktens roll for algolycks

risken har endast olyckor fran vagar med 90 km/h hastighetsgrans med

tagits (tabell 5.4).

Tabell 5.4 Relativ olycksrisk vid olika langt avstand till skogskanten
vid vagar med 90 km/h. Material fran Sodermanland 1974-78. Olycksrisken
far klass 1 har satts till 1

1 2 3

5 - 10 m 10 - 20 m 20 - 50 m-------- --------- ---------
~lgolyckor, antal 39 44 11
Relativ olycksrisk 1 1,2 1
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Av tabell 5.4 framgar att antalet olyckor ar avsevart mindre i klass
3 an i de ovriga. Da hansyn tas till trafikarbetet visar det sig att

risken for en algolycka i skogsmark synes vara oberoende av avstandet
till skogskanten vid sidan av vagen. Det bor dock namnas att resul
taten galler i kombination med den linjeforing och ovriga standard som
de valda vagavsnitten har.

Eftersom mojligheterna att utnyttja forbattrad sikt ar beroende av ljus
forhallandena har olyckor under dagsljus respektive morker analyserats
var for sig. Det visar sig harvid att olycksrisken inte heller vid dags
ljus minskar avsevart vid okad sikt.

Eventuella forsamrade siktforhallanden pa grund av topografin dar vagen
gar i en skarning eller pa en vagbank ar svara att bedoma. I olyckssta
tistiken finns dock ingen tydlig skillnad mellan andelen olyckor dar
djuret kommit uppfor en backe in pa vagen jamfort med dar det kommit
ner for en slant.

Sammanfattn i ng?yi s kan sagas att al go lycks ri~erLa!,_~_-3~9! starr:e
----- --- -- - ~--_._- ---.

~~~~s_~~~~!n_ ~ appen_ ~ark~ Resultaten av en olycksstudie tyder pa
att bilfararen har svart att utnyttja en nagot farbattrad sikt i
skogsmark. Detta farhallande synes galla saval vid dagsljus som vid

marker.



5.4 Olycksrisk vid olika algtathet

Sambandet mellan algtathet och risk for algolyckor har ofta disku

terats. Det brukar framhallas att de bada kurvorna for utvecklingen

av algstammens storlek matt i antal skjutna algar och antalet alg

olyckor foljer varandra ganska val. Ett positivt samband antas harvid
rada mellan den okade avskjutningen och algbestandets okning. Vid en

sadan jamforelse maste hansyn tas till ovriga faktorer framforallt

sadana som kan tankas forandras med tiden.

Ett annat samband som forts fram i diskussionen ar att i algrika lan
utgor algolyckorna en storre andel av trafikolyckorna an i algfattiga,

se figur 4.3 i avsnitt 4.2. Som exempel kan namnas de skanska lanen

med gles algstam och lag andel algolyckor jamfort med t ex Varmlands

och Kronobergs lan med tat algstam och stor andel algolyckor. Dessa
ytliga jamforelser far naturligtvis inte dras alltfor langt och inte

heller tolkas alltfor siffermassigt.

Tva studier av sambandet algtathet - algolycksrisk har utforts. I den

forsta studerades algolyckor i Sodermanland som intraffat under aren
1974-78 (se avsnitt 5.3 och VIOL 31). Olyckorna delades upp pa vagar i
skogsmark och i aker, ang etc med i huvudsak 90 km/h hastighetsgrans.

~lgtatheten indelades i fyra klasser pa grundval av genomsnittlig av

skjutningsstatistik for varje forsamling fran aren 1974-77. ~lgtatheten

uttrycks som antalet skjutna djur per 1000 ha skogsmark. Klassindel
ningen var a) 0-2, b) 2-4, c) 4-6, d) fler an 6 skjutna algar. I
klass d) var medeltalet 8,5 med de hogsta vardena fran tre forsamlingar
i Kolmarden; 10, 11 samt 17 skjutna algar/1000 ha. Resultaten framgar

av tabell 5.5. Olyckskvoterna ar utraknade efter vissa justeringar pga

ofullstandiga uppgifter vilket dock inte inverkar pa jamforelserna mel
lan grupperna.
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Tabell 5.5 ~lgolyckskvoten pa vissa vagstrackor i D-lan i skog res
pektive oppen mark indelade efter antal skjutna algar per 1000 ha
skogsmark

Skjutna algar/ 0-2 2-4 4-6 7-1000 ha skog

Skogsmark 0 0~12 ± 0~04 0~11 ± 0~04 0~28
+ 0,09

Oppen mark 0,08 + 0,08 0~06 ± 0,03 0~07 ± 0~03 0~08 ± 0~05

Sam synes okar kvoten i skogsmark med okad algavskjutning. De bada mitt

klasserna tycks inte skilja sig at medan daremot klassen med den hogsta

avskjutningen har ett yarde som ar ca 2,5 ggr storre. For oppen mark kan

emellertid ingen skillnad pavisas.

Det gangse mattet pa algtathet (antal djur/1000 ha skogsmark i vinterstam)

ar svart att ange med hjalp av avskJutningsstatistik. En mycket grov skatt

ning kan fas sam:

Klass a: 0-5~ b: 5-10~ c: 10-15~ d: over 15 algar/1000 ha skogsmark.

I en andra analys av sambandet mellan algtathet och algolyckor studerades

1 244 st algolyckor fran sex mellansvenska lan aren 1975-78 (VIOL 28).

~lgtatheten var har bestamd genom flyginventeringar utforda i Svenska

Jagareforbundets regi. De genomfordes vintertid, huvudsakligen aren 1976-77.

~lgtathetsvardena varierade mellan 7 och 23 algar per 1000 ha skogsmark.

De storre vagarna, med v~gnr upp till 500~ indelades i vaglankar~ dvs
strackor mellan korsningar med statliga vagar. Varje lank indelades med

hansyn till omgivande biotop i tre klasser med hjalp av topografiska kar

tor (1:50 000): 80-100 %skog, 80-100 %oppen mark respektive ovrig biotop.
Materialet klassificerades aven efter hastighetsgrans och trafikfloden.

Resultatet av analysen visar att en tendens till ett positivt samband

foreligger mellan algolycksrisk och algtathet. Vissa papekanden maste

dock goras i detta sammanhang.
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- ~lgtatheten ar inte med sakerhet ett bra matt pa algolycksrisken.

De algtathetsvarden som finns att tillga omfattar relativt stora

omraden och representerar inte med sakerhet bestandet utmed vagarna.

Dessutom behover inte algtathet utgora ett bra matt pa antalet alg

pas sager over vagarna, vilket ar den faktor som i kombination med

trafiken bast beskriver risken for en olycka.

Materialet avser i stort sett algtatheter mellan 7 och 15 algar/

1000 ha skog. Detta relativt snava intervall innebar mindre god
precision i analysen. Slutsatserna blir dessutom till stor del be

roende av hur representativa de utvalda omradena ar - endast ett om
rade hade ett hogre algtathetsvarde an 15 (23 algar/1000 ha skog).

Det ar kant att djur i tata bestand ror sig over mer begransade ytor

an i glesa bestand. lett tatt bestand, med mindre aktivitetsomraden,

kan alltsa manga djur komma att begransa sina vandringar sa att de

aldrig korsar en vag. I detta sammanhang kan aven namnas att sasongs

vandringar ar kanda hos alg framst i Norrland, men de forekommer tro

ligen aven lokalt i sodra Sverige. Sadana vandringar okar passagefrek
vensen periodvis och kan darmed paverka sambandet algtathet - algolycks
risk.

En forklaring till att ett tydligare samband inte framkommer skulle kunna

vara att upp till en viss tathet fordelar sig algarna i markerna sa att

en stor del av djuren mera sallan kommer i kontakt med vagen. Vid hogre

tathet kanske inte aktivitetsomradena kan komprimeras ytterligare varvid

omradena alltmer overlappar varandra och en okande andel av djuren kommer

i kontakt med vagen.

Sammanfattningsvis kan sagas att de tva undersokningarna som utforts over

sambandet algolycksrisk - algtathet pekar pa att risken for en algolycka

inte synes aka namnvart vid algtatheter mellan ca 5 och 15 algar i vinter

stam/1000 ha skogsmark. For hogre algtathetsvarden an 15 ar sambandet sva

rare att bedoma. De fa resultaten tyder dock pa att olycksrisken okar vid

hogre algtatheter. Nagra slutsatser om var i interval let en minskning av

algtatheten ger den basta effekten kan emellertid inte dras.
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5.5 Olycksrisk vid olika vagkategorier

Viltolycksriskens beroende av vagkategori har studerats (VIOL 25).
Resultaten framgar av nedanstaende tabell.

Tabell 5.6 Viltolycksantal och viltolyckskvot for riksvagar och lans
vagar. Olycksmaterial fran B-X lan utom I och M, 1975-77

Antal Andel Olycks-
olyckor olyckor % kvot

-----

Riksvag: Europavag 1 968 14,3
+

Riksvag: Ovrig 4 711 34,2 0, 15 - 0,01

Lansvag 7 098 51 ,5 0,22 + 0,01-

TotaIt 13 777 100,0

Som framgar av tabellen har over halften av olyckorna intraffat pa lans

vagar. Betraffande olycksrisken ar denna storre for lansvagar an for riks

vagar. Detta galler i huvudsak oberoende av ars- och dygnsperiod.

Olycksmaterial fran borjan av 1970-talet (VIOL 3) uppvisade ej nagon

skillnad i olycksrisk mellan riksvagar och lansvagar. Den har konstaterade

lagre olycksrisken pa riksvagar kan mojligen vara ett tecken pa att de at

garder som vidtagits mot viltolyckorna har haft en viss effekt. Dessa at

garder har huvudsakligen satts in pa riksvagar. ~ven andra forklaringar

till skillnaden i olycksrisk ar dock tankbara, exempelvis en med avseende
pa vagkategori skev okning av trafik och/eller viltbestand. Vidare kan

aven bortfallet i rapporteringen av viltolyckor vara olika for riksvagar
och lansvagar.



5.6 Olycksrisk vid olika trafikfloden

En intressant fragestallning ar vilket samband som foreligger mellan

viltolycksrisk och vagens trafikflode. ~r viltolycksrisken oberoende

av trafikflodet eller ar det mojligen sa som antytts i vissa samman

hang att vagar med hogt trafikflode har lagre risk an vagar med lagt

flode. Det senare pastaendet har som grund hypotesen att tat trafik

framstar som en avskrackande mur for algen, vilken darfor undviker

att passera vagen.

For att undersoka detta har en analys utforts av sambandet mellan
algolycksrisk och vagens trafikflode (VIOL 28). Analysen omfattar
olyckor med alg fran ett antal mellansvenska lan aren 1975-78. Bio
topen har indelats i tre klasser, se tabell 5.7. Det har darvid fram

kommit att tendenser till avtagande algolycksrisk med okat flode fore

ligger for alla hastighetsgranser for de tre biotopklasserna och att

denna tendens ar statistiskt sakerstalld for 90 km/h i alla biotop

klasserna. I tabell 5.7 redovisas algolyckskvoten som funktion av

vagens trafikflode. Uppdelningen ar gjord pa hastighetsgrans och om

givande biotop. Exempelvis kan utlasas att algolyckskvoten pa vagar

med 90 km/h som har ett trafikflode mindre an 1 000 axel par per ars

medeldygn ar 4-5 ganger hogre an algolyckskvoten pa vagar med trafik

flode over 6 000 axelpar.
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Tabell 5.7 ~lgolyckskvot vid olika trafikfloden.
Uppdelning pa hastighetsgrans och omgivande biotop.
1975-78. 95 % konfidensintervall.

Hastig- Flode Mer an 80 % [vIer an 80 %hets- (axel par per skog oppen mark avrig biotop
grans arsdygn)

< 1 000 l) 0,70 + 0,31 a 0,23 + 0, 15-

1 000 - 3 000 0,30 + 0,10 a 0,03 + 0,04- -
70 km/h

3 000 - 6 000 0, 16 ± 0, 12 a 0,06 ± 0,02

> 6 000 0,08 ± 0, 11 0,02 ± 0,07 0,07 ± 0,05

< 1 000 Ij 0,64 ± 0,10 0,22 + 0,17 0,28 + 0,10

1 000 - 3 000 0,33 + 0,04 0,20 + 0,07 0,22 ± 0,04-
90 km/h

+3 000 - 6 000 0,19 ± 0,04 0,04 ± 0,03 0,09 - °,OJ'

> 6 000 0, 15 + 0,06 0,05 ± 0,02 0,06 ± 0,03-

< 1 000 ~ 0,41 + 0,28- - -

1 000 - 3 000 0,29 + 0,08 a- -
110 km/h + +3 000 - 6 000 0, 11 - 0,04 a 0, 15 - 0,06

> 6 000 0,09 + 0, 19- - -

Anm. Mer an 80 %skog innebar att har ingar vagstrackor som till minst

80 %omges av skogsmark. Mer an 80 %oppen mark har en analog betydelse.

- betyder att denna klass ej funnits representerad i undersokningen.

Det synes saledes som om tat trafik medfor en lagre olycksrisk an gles tra

fik. En viss del av riskskillnaderna kan dock troligen forklaras av att vagar

med hogt trafikflode har en hogre standard dvs battre linjeforing och battre

siktmojligheter an vagar med lagt trafikflode.
~' '0
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5.7 Olycksrisk vid olika hastighetsgranser

Som framgar av tidigare avsnitt (4.4) foreligger ett samband mellan
olyckornas svarhetsgrad och vagens hastighetsgrans. Olyckorna blir

svarare ju hogre hastighetsgransen ar. Det ar aven rimligt att an
taga att olycksrisken beror av hastighetsgransen. Tyvarr har det

inte varit mojligt att med hjalp av befintlig statistik fullstandigt

kartlagga hur olycksrisken beror av enbart hastighetsgransen. Den

senare ar kopplad till flera andra variabler sasom t ex siktforhal

lande och vaggeometri; faktorer som aven dessa paverkar risken for

kollision med klovvilt. En hog hastighetsgrans pa en vag kan antagas
medfora en hog olycksrisk pa grund av fordonens hoga hastighet. A
andra sidan har vagen da ofta en hog geometrisk standard och goda sikt

forhallanden som mojliggor for foraren att se viltet i tid. Detta bar

ha en reducerande effekt pa olycksrisken. Vidare ar bortfallet i rappor
teringen av viltolyckor olika for vagar med olika hastighetsbegransning.

Det ar salunda ej sjalvklart hur sambandet mellan olycksrisk och has

tighetsgrans ser ut. For att fa en uppfattning om sambandet - salunda
kopplat med ovriga faktorer - har viltolyckskvoten beraknats for tre

lan (Kronoberg, Jonkoping och Gavleborg). Harvid har uppdelning gjorts

pa olika hastighetsgranser. Dessa lan utvaldes darfor att de bedomdes ha
minsta mojliga samband mellan hastighetsgrans och vilttathet. Riskskatt

ningarna bygger pa samtliga polisrapporterade viltolyckor under tids

perioden 1972-1976, uppdelade pa hastighetsgranserna 70, 90 och 110 km/h .

Dock ingar ej motorvagar i undersokningen.

Som framgar av tabell 5.8 sa ar for de tre lanen viltolycksrisken ungefar

densamma vid 70 som vid 110 km/h medan den ar nagot hogre vid 90.

Tabell 5.8 Viltolyckskvoten vid olika hastighetsgranser for lanen Krono-
berg, Jonkoping och Gavleborg. 95 % konfidensintervall

Kronoberg Jonkoping Gavleborg TotaIt

70 0,23 + 0,03 + + 0, 12 + 0,01- 0,12 - 0,02 0,05 - 0,01 -
90 0,32 + 0,02 0,15 + 0,01 0,10 + 0,01 0, 17 + 0,01- - - -

11O 0,20 + 0,03 0,10 + 0,04 0,05 + 0,01 0, 12 + 0,01- - - -

Totalt 0,27 + 0,02 0,15 + 0,01 0,08 + 0,01 0,15 + 0,01- - - -
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Detta far - som papekats tidigare - inte tolkas som att olycksrisken

minskar om hastighetsgransen hojs pa en och samma vag. Tabellen ater

speglar snarare det faktum att vagar som hastighetsbegransats till

110 km/h har en sa god standard vad galler sikt, linjeforing mmatt

de trots den hojda hastighetsgransen har en lagre olycksrisk an de

vagar med samre standard dar 90 km/h tillates.

Viltolycksriskens forandring for en och samma vag da endast hastighets

gransen andras ar inte kand. Studier av hastighetsbegransningens inverkan

pa den totala olycksrisken har utforts bl a av Statens vag- och trafik
institut (41). Dessa studier omfattar olyckor i allmanhet och inga resul

tat foreligger speciellt for viltolyckor. Vad galler efterlevnaden av de

skyltade hastighetsgranserna, se avsnitt 3.3.



5.8 Olycksrisk vid nya v~gar

Tva specialstudier har gjorts av olycksrisken pa nyoppnade vagar (VIOL 9

och 25). Man har allmant ansett att sadana vagar ar ovanligt riskabla,

och da speciellt i direkt anslutning till vagens oppnande. Uppgifter har

insamlats fran 39 st under aren 1969-1973 nyoppnade vagstrackor vilka

gar genom tidigare orord natur. Det bar papekas att de aktuella vag

strackorna i hogre grad an normalt ar forsedda med viltspeglar. Ingen

stracka med stangsel utefter hela strackningen har medtagits i under

sokningen. Olycksutvecklingen pa vagstrackorna har foljts upp under

de forsta fern aren efter vagens oppnande. Fyra strackor har under perio

den mast utga pa grund av ombyggnad. De successiva tidpunkterna for in

traffade viltolyckor har registrerats och tidsavstanden mellan dessa -
- justerade for normala arsvariationer - har anvants for analysen. Fol

jande resultat har harvid framkommit.
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Viltolycksrisken har i genomsnitt under de forsta tre aren varit 2,5
ganger hogre an vad som kunnat forvantas med hansyn till vagarnas for

delning pa lan, trafikvolym, langd etc. For perioden tre till fern ar

efter vagens oppnande har viltolycksrisken varit 1,7 ganger hogre an
vantat. (Se figur 5.4).

Olycksrisken pa vagarna har avtagit langsamt. Annu tre ar efter oppnan

det ar olycksrisken nara dubbelt sa hog som normalt och efter fern ar

nara 1,5 ggr sa hog.

Ingen extra olycksanhopning har forelegat omedelbart efter vagarnas
oppnande (sarskild avskjutning av yilt har forekommit i samband med

oppnandet av endast ett par av strackorna). Det faktum att de flesta

vagarna oppnats sent pa hasten da viltets aktivitet ar i avtagande kan

ha haft en positiv inverkan har.
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Figur 5.4 Forhallandet mellan olycksrisken pa en nyoppnad vag och
den olycksrisk man normalt kunnat forvanta med hansyn tagen till
fordelning pa lan, trafikvolym och vaglangd. De tva oversta hel
dragna linjerna anger den genomsnittliga riskokningen under de tre
forsta aren respektive tre till fem ar efter vagens oppnande. Den
streckade linjen antyder den relativa olycksriskens utveckling un
der de fem forsta aren efter vagens oppnande.

-



6. ATG~RDER

6.1 Allmant

Syftet med VIOL-projektet ar bl a att finna atgarder for att redu

cera antalet viltolyckor. I detta kapitel presenteras forutom redan

existerande atgarder sasom viltstangsel, viltspeglar och siktroj

ningar aven ett antal nya atgarder, exempelvis olika former av re

pellenter. For att kunna avgora nar en viss atgard bor vidtagas

behovs nagon form av atgardskriterium. Dessa fragor diskuteras nar

mare i nasta avsnitt (6.2). Har skall endast medelst ett exempel pe

kas pa de problem som foreligger.

Viltolycksrisken i gryning under kalvavstotningsperioden ar nastan

40 ggr storre an risken i dagsljus under vinterperioden. Antalet

viltolyckor ar emellertid litet under kalvavstotningsperiodens gry

ningstimmar. Nastan 7 ggr fler olyckor intraffar i dagsljus under

vinterperioden. Siffervardena ar hamtade fran figur 5.2 i avsnitt

5.2. Det framgar av exemplet att ett stort olycksantal inte nodvan

digtvis medfor stor olycksrisk.

Detta visar vilka problem som de beslutande myndigheterna stalls in

for nar de utgaende endast fran kunskap om olycksantal och olycks-

- risk skall avgora nar vissa i tiden begransade atgarder bor sattas
in. Ofta foreligger vid en beslutssituation aven andra faktorer att

ta hansyn till, exempelvis lokal opinion.
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6.2 Atgardskriterier

For att kunna avgora vid vilka forhallanden en viss atgard skall

vidtagas for att reducera antalet viltolyckor behovs nagon form

av kriterium. Den typ av Atgardskriterium som har skall diskuteras

baseras pa lonsamhetstankande. Det bar papekas att det finns manga

olika typer av kriterier vilka inte nodvandigtvis ger samma resul

tat som ett lonsamhetskriterium. I vissa fall kan det till exempel

vara helt oacceptabelt att olyckor intraffar varvid man priori

terar en viss atgard aven om lonsamhetskriteriet ej ar uppfyllt.

Det har anvanda lonsamhetskriteriet bygger pa en jamforelse mellan

a ena sidan de kostnader for en atgard som ar forknippade med an

laggning eller liknande, drift, underhall etc och a andra sidan de

samhallsekonomiska vinster som ett reducerat antal viltolyckor inne

bar. Vid berakning av de samhallsekonomiska vinsterna utnyttjas de

avsnitt 4.4 angivna olycksvardena for viltolyckor.

I bilaga 2 presenteras en metod for jamforelse av olika atgarder

baserad pa deras lonsamhet ar for ar. Exempel pa sadana jamforelser

ges i avsnitten 6.3 och 6.5. I bilaga 3 redovisas ett approximativt
lonsamhetskriterium benamnt "forsta arets avkastning". Detta kriterium

anvandes av Vagverket vid bedomning av olika projekts lonsamhet (39).

Det baserar sig pa foljande definition av den relativa avkastningen

under det forsta aret.

f = v - D
A

dar f Forsta arets avkastning

A = Anlaggningskostnad for ifragavarande projekt (atgard)

D = Driftkostnad forsta aret

V = Samhallsekonomisk vinst forsta aret

Vardet pa avkastningen anvandes for att rangordna tankbara projekt.
De tillgangliga resurserna avgor hur manga av de rangordnade projek

ten som kommer till utforande.
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6.3 Viltstangsel

Stangsel utmed vagar avsedda att forhindra viltolyckor ar av tva

slag, natstangsel och elektriskt stangsel. Natstangsel syftar till

att utgora ett fysiskt hinder for djurens passage, elektriskt stang

sel fungerar sa att djuren far en stat och darmed avskracks fran
att forsoka passera.

Natstangsels effektivitet har studerats ingaende (VIOL 11). Fran ob

servationer i inhagnaden vid Tovetorpslaboratoriet framgar att alg

och radjur ej omedelbart forsoker forcera ett stangsel de stater

pa utan kan vandra flera kilometer langs detta for att finna en

lattare passage. Flera exempel finns pa algtjurar som hoppat over
hoga stangsel och da valt platser dar terrangforhallandena invid

stangslet reducerat hopphojden. Radjur och dovhjort forsoker nor
malt krypa under ett stangsel.

Djuren har uppenbarligen en formaga att bedoma "hur svart" ett stang

sel ar att passera. Nar en alg skall forsoka passera ett stangsel ver

kar den "kanna av" natet fran nagon meters hojd och uppat. Hoppet genom

fors darefter sa att djuret fran stillastaende reser sig och far fram
klovarna over natet varefter enbart bakbenen skjuter ifran. Av dessa

iakttagelser framgar att ett stangsel bar vara konstruerat sa att dju

ret har svart att bedoma hur hogt natets ovre grans ar. Det ar darfor

viktigt att lata natytan ga anda upp till onskad niva aven om rutorna

kan goras storre med okad hojd. Stangslets oversta trad bar ga minst
2 mover marken. Separata overliggande tradar ar olampliga eftersom

de ofta inte upptacks av djuren. For att hindra radjur att krypa under

maste natets anslutning till marken vara mycket god. Natets konstruk
tion framgar av figur 6.1.
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Figur 6.1 Exempel pa natstangsel med rutnat.
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Med hjalp av direkta observationer av hjortdjurs reaktioner infor nat

stangsel samt en en kat inom Hjortavelforeningen har rekommendationer

for storsta acceptabla maskstorlekar kunnat bestammas. Studierna kring

natstangsel har resulterat i anvisningar for uppsattning.

Elektriskt stangsel (VIOL 14) har sedan lange anvants inom jordbruket.

Erfarenheterna fran vagsammanhang ar annu mycket begransade eftersom

sa fa strackor ar forsedda med elstangsel.

Ett elstangsel fungerar med hjalp av en stromkalla, en impulsgivare

(vanligen kallat aggregat) samt en stromledare, som kan utgoras av

slat jarntrad, band, wire eller syntetsnoren med invavd metalltrad.

Aggregatets ena pol ar ansluten till stangslet och den andra jordad

genom ett jordspett. Nar ett djur vidror stangslet far det salunda en

stat.

Detta system har dock vissa svagheter. De viktigaste ar foljande.

- Gras och sly kan vaxa upp i stangslet och orsaka jordning.

Marken invid stangslet far inte isolera djuret fran jordning - exem

pelvis torrt berg eller kall sno.

- Stromkallan kan vara ett problem. Da inte tillgang till det allmanna

distributionsnatet finns maste batterier anvandas vilka kraver fort

lopande underhall.

- Stor vikt maste dessutom laggas vid stromledarens egenskaper, t ex

livslangd och motstandskraft mot klimatet.

I inhagnaden har algars reaktioner infor olika slags elstangsel stu

derats. Resultaten visar att algen narmar sig stangslen forsiktigt

och stannar upp for att undersoka hindret. am djuret inte viker at

sidan kommer det i kontakt med stangslet och far en stat. Foljden

blir att djuret gar bakat eller at sidan utmed stangslet. am detta

ej snart tar slut, sa att djuret kan passera andpunkten, kan allvar

ligare forsok till genombrott ske. Observationerna vid Tovetorp ar

utforda vid elstangsel som varit 1,6 - 2 m hoga och bestatt av 2 -

- 5 ledare. Djuren synes alltid testa den ledare som befinner sig i

bekvam huvudhojd. Inte heller efter en stat fran denna ledare over-



gar de till att testa en annan, kanske lagre plaeerad. Vuxna algar

synes ha svarare att foreera ett elstangsel med 4 ledare an ett med

2 ledare trots att bada ar 1,6 m hoga oeh att djuren endast testat

den oversta ledaren. I inhagnaden skedde aldrig nagot genombrott

vid 4 eller 3 ledare utan endast vid 2. Det allmanna intryek djuren

far av elstangslet synes darfor spela en viss roTl.

Algkalvar oeh radjur samt dovhjortar forsoker i forsta hand att

krypa nara marken under den understa ledaren, vilket som regel lyekas
direkt.

Slutsatserna av de gjorda observationerna ar att elstangsel bor vara

ea 2 m hoga, vara forsedda med minst 3 ledare oeh ha ett maximalt

avstand av 40 em mellan ledarna, se figur 6.2.
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Figur 6.2 Exempel pa elstangsel.

Nat-oeh elstangsel kan monteras kombinerade sa att ett tatare nat,

60 - 80 em hogt, satts narmast marken oeh 3 ledare ovanfor. Fordelen

med detta ar att uppvaxande gras oeh sly ej jordar elledarna. Under

natet hindrar dartill manga algkalvar oeh radjur fran att passera.

For saval nat-som elstangsel galler att dessas dragning utmed en vag

kan ske pa olika satt (VIOL 19). Den hittills vanligaste metode~ ar

permanenta langa stangsel som helt skall hindra djuren att passera

vagen. Permanenta korta stangsel, styrstangsel, kan anvandas for att

styra djuren bort fran speeiellt besvarliga strak, men lata dem passera
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langre bort. Stangsel kan aven tankas komma till anvandning for att

hindra djur att utnyttja en speciellt atravard resurs, exempelvis

attraktivt betesomrade.

Permanenta langa stangsel forekommer idag framst utmed motorvagar,

dar anslutande vagar i plan saknas. Detta minskar risken for att

djuren skall komma in pa vagomradet via anslutande vagar. Eftersom

algar kan folja ett stangsel kilometervis bar avbrott i stangslet

undvikas. Vid ett stangsels avslutning kan ett viltstrak tankas upp

sta. Utformningen av viltstangslets slut ar darfor viktig. Vid broar

och vagportar etc ges naturliga stallen att avsluta stangslet. Vid

oppen mark ar det troligen bast att lata andpunkterna boja av in

emot vagen for att ge minsta mojliga lucka genom vilken djuren kan

komma in pa vagomradet. Se figur 6.3.
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Figur 6.3 Exempel pa avslutning i oppen mark.

For att undvika att yilt som foljer stangslet tar sig in pa vagomradet
via en anslutande vag kan flera losningar tankas. I forsta hand bar

stangslet dragas ut efter den anslutande vagen ett stycke sa att djuren

leds bort fran den stangslade vagen. ~ndpunkterna bar boja av in mot

den anslutande vagen sa att "ingangshalet" blir sa litet som mojligt.

Se figur 6.4. Har kan eventuellt en farist monteras i form av tvar

gaende balkar eller ror i vagbanan. Effekten av en farist ar dock inte

undersokt. Preliminara testresultat fran inhagnaden tyder dock pa att

atgarden kan vara effektiv under vissa forhallanden.
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Figur 6.4 Exempel pa stangsling vid anslutande vag utan vilt
stangsel.

Om trots olika atgarder ett djur kommer in pa ett stangslat vag

omrade ar risken for en olycka stor. Ett satt att underlatta for

algar att snabbt komma bort fran vagen ar att bygga "uthoppskullar"

bestaende av grusmassor schaktade mot stangslet. Syftet ar att dju-

I ren skall kunna ga upp pa dessa och hoppa over stangslet. Uthopps

kullarna bar placeras nara stangslets andpunkter och mittemot an
slutande vagar. Vid Tovetorpslaboratoriet har uthoppskullar provats

och visat sig fungera. Dock finns inga erfarenheter fran vagmiljo.

Langa sammanhangande stangsel kan forhindra vissa djurs normala vand

ringar, t ex mellan vinter-och sommarbete. Farhagor har aven fram
forts for att lokala populationer kan bli isolerade. For att mot

verka detta kan passager under stangslade vagar utformas sa att de

blir sa attraktiva for viltet sam mojligt. Radjur kan utnyttja sa

dana passager medan algen ar obenagen att ga genom tunnlar.

Den andra metoden att anvanda stangsel, styrstangsel, hindrar inte

djuren att korsa vagen utan tvingar dem passera pa annan plats. Styr

stangsel kan darmed vara en atgard vid kortare vagstrackor dar man
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vet att risken for viltolyckor ar hog pa grund av topografiska

forhallanden, t ex vid backkron, i kurvor med starkt nedsatt sikt,

vid korta skogsridaer i ett annars oppet landskap etc.

Ett styrstangsels effektivitet har provats vid Brokind i Oster

gotland pa en 500 m lang stracka dar vagen gar i en skarning ge-

nom terrangen. Man konstaterade att bade alg och radjur lade om sina

strak och att antalet olyckor minskade efter styrstangslets uppsat

tande.

Om styrstangsel skall kunna vara en effektiv atgard maste de anvandas

vid strackor dar viltolycksrisken bedoms som sarskilt stor. Svarig

heter finns dock vid urvalet av sadana strackor bl a darfor att manga

viltolyckskoncentrationer inte ar bestaende fran ar till ar (se 6.6).

Kostnaderna for stangsel kan delas upp i byggnadskostnader (anlagg

ningskostnader) och driftskostnader. Kostnadsbilden ar mycket olika

for nat- och elstangsel. Byggnadskostnaderna ar hoga och driftskost

naderna laga for natstangsel medan det motsatta forhallandet galler

for elstangsel.

Byggnadskostnaden for stangsel ar lagre om det uppfores under vagens

byggnadstid. Ett natstangsel av tidigare namnd typ kostar fardigmon

terat ca 50 kronor per meter stangsel R d v s vid dubbelsidig uppsatt

ning ca 100 kronor per vagmeter (1978 ars priser). Uppskattningen av

byggnadskostnaderna for elektriska stangsel ar mer osaker eftersom sa

fa sadana stangsel byggts. Troligen ar priset ca 10 - 15 kronor per

meter stangsel, d v s vid dubbelsidig uppsattning ca 20 - 30 kronor

per vagmeter (1978 ars priser). Livslangden kan for natstangsel upp
skattas till ca 20 ar. Motsvarande siffra for elstangsel ar mera osaker,

men torde halla sig kring 10 ar.

Driftkostnader uppstardels vid direkta skador pa stangslet, dels vid

aterkommande rojningar utmed framst elstangsel. For natstangsel kan de

arliga kostnaderna for reparation, underhall och rojning beraknas till

0,40 - 1,30 kronor per meter stangsel. Det hogre beloppet galler framst

mycket hogtrafikerade vagar dar avkorande fordon orsakar stora skador.
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Elstangsel kraver regelbunden tillsyn for en kontinuerlig och saker

funktion. Speciellt viktig ar rojningen av sly invid de stromforande

lederna. Driftskostnaderna for elstangsel ar svara att berakna. Lo

kala forhallanden spelar en stor roll. Uppskattningsvis ar kostnaden

1,30 - 4,20 per meter stangsel och ar. Den storsta delen utgores av

reparationskostnader. Driftkostnaderna har angivits i 1978 ars priser.

Kostnaderna sammanfattas nedan i tabell 6.1

Tabell 6.1 Byggnads- och driftkostnader for viltstangsel.
Kronor per meter stangsel i 1978 ars priser.

Natstangsel Elstangsel

Byggnadskostnader 50 10 - 15

Driftkostnader 0,40 - 1,30 1,30 - 4,20
--.

En undersokning av natstangslets effekt mot olyckor har gjorts.

Den bygger nastan helt pa den aldre typen av stangsel med overlig

gande tradar uppsatta vid motorvag och motortrafikled. Resultatet

ar att den olycksmir.skande effekten kan uppskattas vara ca 80 %. Med
den nya konstruktionen av natstangsel torde effekten kunna uppskattas

vara hogre. Vid andra vagar an motorvag och motortrafikled ar problemet

med anslutande vagar storre. Inga sakra resultat om stangsels effekt

foreligger i des sa fall.

I bilaga 3 presenteras ett rakneexempel dar principen "forsta arets

avkastning" anvands for att bestamma nar natstangsel ar en lonsam at
gard. Kostnaderna for anlaggning har satts till 50 kr per meter stang

sel, d v s 100 kr per meter vag vid dubbelsidig uppsattning, och for

drift och underhall 1 kr per meter vag och ar. For olyckskostnaderna
har anvants de varden som angivits for polisrapporterad olycka inklu

sive olycksbortfall i avsnitt 4.5. Dessa ar i genomsnitt for alla has

tighetsgranser 33 000 kr for algolycka och 14 000 kr for radjursolyckor;

ungefar motsvarande vardena for 90 km/h. Resultatet sammanfattas i figur

6.5.
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Figur 6.5 Kurvorna anger for olika andelar algolyckor av samtliga
polisrapporterade viltolyckor (p) vid vilka kombinationer av tra
fikflode och viltolyckskvot som natstangsel ar en lonsam atgard.
(I genomsnitt for samtliga hastighetsgranser).

Ur diagrammet erhalles exempelvis att om viltolyckskvoten pa en vag

stracka ar 0,3 och halften av de polisrapporterade viltolyckorna ut

gars av olyckor med alg sa ar natstangsel en lonsam atgard om tra

fikflodet uppgar till minst 6 500 axelpar per arsdygn.

Vid nyoppnade vagar ar risken som namnts i avsnitt 5.8 hogre de forsta

aren. For en tjugoarsperiod kan risken i genomsnitt beraknas vara 1,3

ggr hogre an normalt.

For att konkretisera kan namnas att vagen E4 genom Kronobergs lan ar

1978 hade ett trafikflode utanfor tatorterna av ca 6 000 - 8 000 axel

par per &rsciygn. En forbifartsled vaster om Ljungby haller f n pa
att byggas som en 24 km lang motortrafikled genom i huvudsak skogsmark.



Den beraknas fa ett trafikflode av knappt 6 000 axelpar under forsta

arets medeldygn. Pa grundval av olyckslaget for befintliga vagar i

trakten har viltolyckskvoten uppskattats bli 0,20 - 0,30 och andelen

algolyckor av viltolyckorna 65 - 75 %. Detta innebar att natstangsel

vid forbifartsleden eventuellt skulle kunna vara en lonsam atgard

enligt namnda schablon. Givetvis maste hansyn tas till lokala for

hallanden, framforallt vilken relativ avkastning som de tillgang

liga resurserna medger.

Betraffande elstangsel finns inte mojlighet att gora nagon motsvarande
uppskattning av effekten da endast kortare strackor hittills forsetts

med sadana. Emellertid har en berakning gjorts av den minsta effekt

som elstangsel maste ha for att kunna vara lika lonsamt som natstang

sel vid i ovrigt jamforbara forhallanden (se rakneexempel i bilaga 2).

Berakningen avser jamforelse mellan nuvardena av arliga vinster for

uppsatta nat- och elstangsel. Harvid antages anlaggningskostnaderna
vara 100 kr respektive 25 kr per meter vag for nat- och elstangsel

samt driftkostnaderna 1 kr respektive 3 kr per meter vag och are Re

sultatet av jamforelsen blir att elstangsel maste ha en olycksminskande

effekt av minst 50 %for att vara lika lonsamt som ett natstangsel med

antagen effekt av 80 %.

91



92

6.4 Viltspeglar

En av de vanligaste ~tgarderna som anvants mot viltolyckor under at

skilliga ar ar viltspeglar. Viltspeglar borjade sattas upp utmed

svenska vagar 1963. Ett stort antal vagstrackor ar numera forsedda

med viltspeglar.

Principen for viltspegelns funktion ar att ljusstralar fran ett
motorfordons stralkastaregenom reflexion mot spegeln kastas mot om

givande terrang sa att djur, som befinner sig dar i avsikt att korsa
korbanan, hejdas av det reflekterande ljuset och passerar forst nar
inga fordon nalkas.

Flera olika utforanden av viltspeglar forekommer. Den vanligast fore

kommande bestar av en kvadratisk spegel av rostfritt material forsedd

med bucklor for att sprida det reflekterande ljuset. Kriterierna for

uppsattning av speglar ar huvudsakligen intraffade viltolyckor och

forekomst av viltstrak. Vid uppsattningen foljs vanligen de anvis

ningar som utfardats av Statens vagverk.

Flera forsok att undersoka viltspeglars effekt har gjorts saval i

Sverige som i andra lander. I manga av dessa undersokningar har man

jamfort antalet viltolyckor pa vagstrackor fore respektive efter upp

sattning av speglar. Denna metod ger inte en korrekt uppfattning av

speglarnas effektivitet eftersom man ej har kontroll over sadana bak
grundsfaktorer som kan forandras under forsokets gang,exempelvis va

derlek, trafikflode och vilttathet. Dessutom sker ofta uttagningen av

forsoksstrackorna genom ett skevt urval. Detta innebar att sadana

strackor valjs ut som p 9 a slumpmassiga variationer varit sarskilt
olycksbelastade under en viss tidsperiod och vilkas olycksvarden

kan forvantas sjunka oavsett om nagon atgard satts in eller ej.

Inom VIOL-projektet har under aren 1975-1978 utforts en undersokning

av viltspeglars effekt, dar olycksfrekvensen pa spegelforsedda vag

strackor jamforts med frekvensen pa kontrollstrackor utan speglar pa

samma vagar och under samma tidsperiod. Pa detta satt har man kunnat
kontrollera de ovan namnda bakgrundsfaktorerna. Forsoket utfordes



endast med den vanligast forekommande typen av speglar. Det hade

inte varit praktiskt mojligt att under den angivna tidsperioden

prova aven andra typer av speglar. Forsokets genomforande beskrivs

i en sarskild rapport (VIOL 30).

Den forsoksplan som anvandes innebar att man satte upp speglar ut

med ett 80-tal teststrackor i 17 lan (huvudsakligen i Gotaland och

Svealand). Pa varje teststracka var en del, spegelstrackan, forsedd

med speglar och en lika lang del, kontrollstrackan, utan speglar.
Saval spegel- som kontrollstrackan var ungefar 1 km langa och var

atskilda av en 500 m lang mittstracka. Vilken del av teststrackan

som skulle vara spegelstracka och vilken del som skulle vara kontrall

stracka avgjordes genom lottning. Miljon langs hela teststrackan (bio

top, rojning, etc) skulle vara sa homogen sam mojligt. Lottningen

mellan spegel- och kontrollstrackorna syftade till att neutralisera

inverkan pa undersokningsresultaten av eventuella skillnader i olycks

risk mellan de bada delstrackorna som trots allt kunde forekomma.

Mittstrackan var bl a till for att avgora am djuren, istallet for

att vanta till ett fordon passerat, vajer for speglarna och passerar

vid sidan om.

For varje teststracka utsags en ansvarig person, sam under hela for

sokets gang rapporterade am skador pa viltspeglarna eller am forand

ringar i vagen eller dess omgivning sam kunde paverka viltets rorel

ser. De ansvariga, sam i allmanhet var personer bosatta i narheten

av strackan och med god lokalkannedom, instruerades ocksa am att ut

fora viss skotsel av speglarna, framforallt rengoring.

Nagra sarskilt omfattande atgarder vid teststrackorna vidtogs dock
inte (t ex sarskilt kraftig rojning, overdrivet noggrann skotsel av

speglarna) eftersom forsoket var avsett att utgora ett studium av
viltspeglarnas funktion under "normala omstandigheter", dvs med den

skotsel sam normalt forekommer av viltspeglar sam utplaceras av vag

forvaltningen. Under hela forsoksperioden holls aven fortlopande kon

takt med respektive vagforvaltningar och jaktvardsforeningar.
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Under tiden oktober 1975 - december 1978 observerades antalet vilt

olyckor pa teststrackornas olika delar, alg- och radjursolyckor var

for sig liksom olyckor under marker och dagsljus var for sig (efter

som speglarna har antagits ha starst effekt i marker). Viltolycks

materialet insamlades huvudsakligen fran Statens vagverks vagdata

banks olycksregister.

Under hela farsaksperioden (drygt 3 ar) intraffade 290 viltolyckor

pa teststrackorna, varav 177 med alg och 113 med radjur; 192 i mar

ker och 98 i dagsljus. En narmare analys av olycksmaterialet visade

att nagon "vajningseffekt", dvs att djuren i starre utstrackning an

vantat gatt in pa mittstrackan, inte tycktes ha farekommit. Olyckor

nas fardelning pa spegel- och ko~trollstrackor exklusive olyckorna

pa mittstrackorna framgar av faljande tabell.

Tabell 6.2 Antal olyckor i viltspegelfarsaket pa spegel- och kontroll-
strackor.

Marker Dagsljus

JUg Radjur Summa ;tl;lg Radjur Summa

Spegelstracka 49 34 83 26 12 38

Kontrollstracka 43 34 77 26 11 37

Summa 92 68 160 52 23 75

Avsikten med viltspegelfarsaket var att undersaka om speglarna har

nagon effekt pa antalet intraffade viltolyckor. Om nagon effekt skulle

finnas vantade man sig att den skulle vara mest uttalad i marker. Av
tabellen framgar att ingen effekt observerats for "radjur i marker"

och "al gar i dagsljus" (samma antal olyckor pa spegel- och kontroll

strackor). For "radjur i dagsljus" och i synnerhet "algar i marker"

har daremot en negativ effekt av speglarna observerats i olycksmate

rialet (flera olyckor pa spegel- an pa kontrollstrackor). Denna "nega

tiva" effekt maste dock helt tillskrivas de slumpmassiga variationerna
i materialet.



Det har framforts att viltspeglarna skulle kunna vara verksamma i
kombination med andra atgarder exempelvis siktrojning. En under

sokning av detta skulle bli lika omfattande som den nu genomforda

och skulle anda inte ge nagon uppskattning av varje atgards effekt

for sig. Det har aven framforts att en forutsattning for viltspeg

larnas effekt skulle vara att fordonen an vander helljus. Man maste

dock ha i minnet att speglar framst satts upp vid vagar med hog

viltolycksfrekvens och relativt stora trafikfloden. Pa sadana vagar

forekommer ocksa moten mellan fordon med atfoljande halvljuskorning

relativt ofta. En undersokning av viltspeglars effekt vid helljuskor

ning skulle darfor vara synnerligen svar att genomfora.

Eftersom nagon effekt av viltspeglarna inte kunde pavisas, har nagon

narmare analys inte gjorts av kostnaderna for att satta upp viltspeg

lar eller av denna atgards lonsamhet.

Sammanfattningsvis kan den slutsatsen dras av VIOL-projektets vilt

spegelforsok, att nagon effekt av den vanligaste typen av viltspeg
lar inte har kunnat pavlsas vare sig i marker eller i dagsljus, vare

sig mot algar eller radjur. Det kan dock inte helt uteslutas att speg

lar skulle kunna ha en viss effekt pa vissa platser eller under vissa

tidsperioder med sarskilt stor viltfrekvens.
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6.5 Siktrojning

Rojning av slyvegetation och trad invid vagen ar en sedan lange till

lampad atgard for att forbattra sikten och darmed minska risken

for trafikolyckor. En rojning kan utformas som en total avverkning

eller som en utglesning med de grovre traden kvar. Siktrojning

har aven lange anvants som atgard mot viltolyckor. Den ger foraren,

framfor allt i dagsljus, okade mojligheter att upptacka djur i

narheten av vagen. Det har framhallits att aven djuren kan tankas

utnyttja de battre siktforhallandena vid korsandet av vagen.

Fram till 1970-talet genomfordes siktrojning med tva metoder, kemisk

och mekanisk. Besprutning av lovsly skedde med fenoxisyror, vilket

gay onskad effekt. Behandlingen upprepades ungefar vart 5:e ar for

att forhindra uppkomst av nytt sly. Besprutning med fenoxisyror in

vid vagar forbjods och upphorde 1971. Sedan dess har enbart mekanisk

rojning forekommit. Den kan ske manuellt eller med speciella maskiner.

Vid den mekaniska rojningen aterkommer slyvegetationen ofta redan pa

foljande ar. Detta problem har lett till att siktrojning idag oftast

utformas som gallring av traden, stamkvistning och rojning av sly och

buskar. Den pa detta satt rojda ytan ar skuggad av grovre trad vilket

dampar tillvaxten av nytt sly. ~nnu en orsak till att siktrojningar

sker som utglesning istallet for totalrojning ar att man vill und
vika bortfall av produktiv skogsmark.

Vid mekanisk rojning bar beaktas att nytt sly kan verka lockande pa

speciellt algen. Som tidigare namnts (avsnitt 2.2) ar skott och kvis

tar av lovtrad mycket begarlig foda. Speciellt unga skott som vuxit

snabbt har en hog raproteinhalt.

Siktrojning utformas numera som utglesning och rojning ca 20 m pa

bada sidor av vagkanten. Rojningen sker ofta genom samarbete mellan

vagforvaltning, skogsvardsstyrelse, jaktvardsforening och lansarbets

namnd.



En undersokning av effekten av forbattrad sikt pa viltolyckor har

genomforts. Denna redovisas i avsnitt 5.3 och omfattar an analys

av sambandet mellan algolycksrisk i skogsmark och siktforhallanden.

Resultaten tyder pa att risken for en algolycka inte minskar med

okat avstand till skogskanten. Det skall harvid papekas att sikt

forhallandena i denna studie liknar dem vid total rojning, ej

enbart utglesning.

En speciell undersokning av siktrojningens effekt har paborjats

i de tre smalandslanen. Trettio, drygt en mil langa strackor i
skogsmark har utvalts. Varje stracka har indelats i tva delar, en

del dar siktrojning genomfores och en kontrolldel. Forsoksupplagg
ningen ar densamma som i viltspegelforsoket (avsnitt 6.4). Pa grund

av resursbrist har forsoket endast delvis kunnat paborjas med de

forsta strackorna fardigstallda 1977. Vid arsskiftet 1979/80 var

13 strackor i funktion inom undersokningen. Nagon analys av intraf

fade olyckor har annu inte utforts. Undersokningen beraknas vara

slutford om ca 2 are

Da nagon uppskattning av siktrojningens effekt annu inte finns har
i stallet pa samma satt som for elstangsel i avsnitt 6.3 en jamforelse

gjorts mellan siktrojning och natstangsel, se bilaga 2.
Nuvardet av 20 ars rojning har jamforts med nuvardet av ett uppsatt
natstangsel med 20 ars livslangd. Kostnaderna for rojning har antagits

ligga mellan 0,60 och 1,20 kr per kvadratmeter for saval den forsta

rojningen som de senare vart tredje ar utforda underhallsrojningarna.

Variationen i kostnadsuppskattningen ar betingad av de skiftande 10

kala forutsattningarna sasom fragan om marklosen, terrangforhallanden

etc. I exemplet har anvants en medelkostnad av 0,90 kr/m2. Resultatet
av jamforelsen blir att en rojning av 10 m pa bada sidor av vagen maste

ha en olycksminskande effekt av minst 50 %for att vara lika lonsam som

ett natstangsel med 80 %effekt. En 20 meters rojning kommer enligt rak

neexemplet aldrig att bli lika lonsam som ett natstangsel, inte ens om

samtliga olyckor kan forhindras.

Sammanfattningsvis kan konstateras att siktrojning ar en vanlig atgard,

och att den bar utformas som gallring av traden samt rojning av sly och

buskar. Nagon uppskattning av siktrojningens effekt finns annu inte men

det har visat sig att atgarden ar dyrbar ur lonsamhetssynpunkt.
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6.6 Viltvarningsmarken, lokala hastighetsbegransningar

Atgarden att satta upp varningsmarken for yilt pa en kortare eller

langre stracka har anvants sedan lang tid. Pa senare ar har at

garden blivit sa vanlig inom vissa regioner att det ifragasatts

om trafikanterna kan bli motiverade att forandra sitt korbeteende

sa ofta och langs sa langa vagstrackor. Detta har lett till att man

pa en del hall helt slopat varningsmarken, dels av detta skal och

dels for att risken for viltolyckor ofta bedomts vara endast obe

tydligt lagre pa strackorna utan varningsmarke.

Antalet olyckor pa de viltvarnade strackorna av vagnatet kan ej an

ges for hela landet. En studie i ~lvsborgs lan visade att pa samt

liga 38 st viltvarningsstrackor intraffade under aren 1975-77 153

viltolyckor av det totala antalet 1 117 st i lanet, dvs endast 14 %.
Huruvida den laga andelen olyckor pa de viltvarnade strackorna ar

ett resultat av att atgarden ar effektiv eller en foljd av att de mest
olycksbelastade strackorna ej kunnat valjas ut gar ej att avgora.

Att undersoka pa vilket satt en optimal anvandning av varningsmarken

skall ske ar oerhort svart och sakerligen mycket tidskravande. En

sadan undersokning har inte kunnat inrymmas i VIOL-projektet.

Viltvarningsmarken i kombination med lokal hastighetsbegransning har

diskuterats som tidsdifferentierad atgard. Detta innebar att den

satts in under tider pa dygnet och aret da risken ar storst. Harvid

skulle framst vinnas att trafikanternas motivation att andra sitt

korbeteende okas. De rent tekniska aspekterna pa hur skyltningen

detta fall skulle ske har dock annu inte studerats narmare.

Utover de namnda problemen tillkommer fragan om urvalet av de strackor

som skall skyltas med yarning och/eller hastighetsbegransning. Denna

fraga har visat sig var mer komplex an vad man fran borjan forestallde
sig. Det galler att valja ut vagstrackor dar risken for viltolyckor

ar betydligt storre an pa omgivande delar av vagnatet. Sadana strackor

finns pa manga stallen dar jaktvardare och jagare har kunnat peka ut

viltstrak over vagarna eller dar olycksstatistiken visat en klar bild



i form av anhopning av olyckor under en langre tid. Emellertid ar

situationen inte alltid sa enkel beroende pa dels djurens .forander

liga beteende och dels att antalet olyckor per stracka och ar ar

relativt litet. Som exempel pa det senare kan namnas att medelan

talet viltolyckor var 0,23 per kilometer pa huvudvagnatet ar 1978.

Detta innebar saledes i medeltal endast en polisrapporterad vilt

olycka per km sammanlagt under 4-5 ar.

En mindre undersokning har gjorts for att belysa fragan om vilt

olyckskoncentrerade strackor (VIOL 29). En koncentration definie

rades som minst tre viltolyckor per km. Antalet koncentrationer pa

huvudvagnatet i Sodermanlands lan ar 1977 var 30 st. Jamforelser

gjordes med de olyckskoncentrerade strackorna for ar 1978 som upp

gick till 33 st. Det visade sig harvid att endast 6 st strackor var

gemensamma for de bada aren. Detta askadliggor de svarigheter som

finns nar det galler att bestamma strackor lampliga for punktatgarder.

Ett annat resultat var att det totala antalet viltolyckor pa 1977 ars

koncentrationsstrackor minskade fran 103 st till 43 st ar 1978 pa samma

strackor, d v s en nedgang med mer an halften. Det skall framhallas

att ingen atgard av nagot slag vidtagits pa des sa strackor och att
ingen forandring av forhallandena utmed vagavsnitten intraffat under

dessa tva ar. Den mest sannolika forklaringen till den stora olycks

minskningen ar att olyckornas antal och lage bl a av slumpmassiga

skal fluktuerar kraftigt fran ar till ar. Ett urval av strackor som

gars pa detta satt leder i allmanhet till en falsk bild av olycks
minskning (jmfr avsnitt 6.4).

Detta exempel visar nagra av de svarigheter som kan uppkomma vid val

av strackor for 5 k punktatgarder. Det skall dock betonas att exemplet

endast grundar sig pa resultat fran tva ar. Med en langre tids olycks

material okar givetvis precisionen i skattningarna, men de principiella

invandningarna mot urvalsmetoden kvarstar.

Fragan om viltvarningsmarkets uppmarksamhetsvarde for trafikanterna

ar givetvis av stor vikt. En undersokning av detta har gjorts 1979 vid
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Uppsala Universitet i samband med de studier som refererats i av

snitt 4.6 (40). Pa tva platser vid tva olika tidpunkter studerades

forarnas formaga att upptacka viltvarningsmarken. Detta skedde ge

nom att forarna efter att ha passerat ett for tillfallet uppsatt

marke stoppades och intervjuades. Det visade sig harvid att i medel

tal 37 %av forarna upptackt viltvarningsmarket. Denna siffra kan

jamforas med en motsvarande undersokning utford 20 ar tidigare vid

Uppsala Universitet dar nagot over halften av forarna upptackte mar
ket. Det synes saledes som om viltvarningsmarkets uppmarksamhetsvarde

minskat med tiden trots att problemet med viltolyckor okat. En for

klaring kan vara att markets okade forekomst vid vagarna verkar av

trubbande pa uppmarksamheten och darmed minskar graden av upptackt.

Det undersokta varningsmarket var aven forsett med en tillaggsskylt

for avstand ("100-300 mil). Endast 7 %av de tillfragade hade upp

marksammat denna. Det kan har namnas att varning for vilt i motsats
till de flesta andra varningar utmed vagen sallan har nagon koppling

hos foraren till det varningen galler - man ser mycket sallan klov

vilt vid korning.

I undersokningen 1979 studerades aven effekten av viltvarningsmarket

genom att en naturtrogen algattrapp sattes upp bredvid vagen. Mat

ningar av trafikanternas upptackt av attrappen gjordes dels med och

dels utan viltvarningsmarke. Resultatet visar att market inte gav

nagon tydlig okning av antalet trafikanter som upptackt attrappen.
Den tendens ti 1 effekt som framkom gallde endast fallen med ensamma

forare i bilen.

De resultat betraffande hastighetsbegransningar som presenteras i

avsnitt 5.7 galler generella sadana men kan eventuellt vara appli

cerbara aven vid lokala hastighetsbegransningar. Slutsatserna be
traffande olycksrisken ar som namnts mycket osakra da ingen speciell

undersokning av sambandet mellan viltolycksrisk och skyltad hastig

hetsgrans har gjorts. Ett rimligt antagande ar dock att risken sjun

ker da fordonens hastighet minskar. Materialet fran vagar med olika

skyltade hastighetsgranser visar att aven andelen svara olyckor och

olyckor med personskada minskar vasentligt vid lagre hastighetsgrans

(avsnitt 4.4).



Sammanfattningsvis kan sagas att uppsattning av viltvarningsmarken

ar en vanlig atgard pa avgransade strackor av vagnatet. Svarigheter
kan vara forenade med urvalet av dessa strackor. Undersokningar vi
sar att endast drygt en tredjedel av trafikanterna uppmarksammar
viltvarningsmarket. Nagra resultat avseende effekt pa olycksrisken
finns inte. Atgarden ar av ett komplext slag och ytterligare kun
skaper kdivs.
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6.7 Repellenter: ljus, ljud och doft

Forutom de idag existerande atgarderna mot viltolyckor har nagra

annu oprovade metoder studerats. Det galler repellerande stimuli

(avskrackande medel) som direkt riktar sig till algens syn-, hor

sel- respektive luktsinne (VIOL 20, 27). Syftet har varit att

finna repellerande stimuli som djuren inte alltfor snabbt vanjer

sig vid.

For att en repellent skall vara verksam som atgard mot viltolyckor

maste bl a foljande villkor vara uppfyllda. Repellenten maste av
skracka ett tillrackligt stort antal djur fran att passera. Den

maste dartill vara utformad sa att den ar effektiv over en viss tid.
Det sistnamnda kravet inrymmer flera problem. En doftrepellent kan

t ex andra karaktar nar den varit i kontakt med luften en viss tid.

Det allvarligaste problemet ar dock att djur vanjer sig vid upprepade
stimuli. Denna tillvanjningseffekt ar kopplad till variationer i dju

rets motivation att passera repellenten, t ex hunger, torst, brunst

aktivitet etc. Den ar troligen aven beroende av om repellenten ar av

"onaturligt" eller "na turligt" slag. Naturliga repellenter ar sadana

stimuli som djurarterna paverkats av under sin biologiska utveckling,
t ex stimuli fran artfrander och rovdjur.

Effekten av olika stimuli pa algar har testats i inhagnaden vid Tove

torpslaboratoriet. Djuren har dar varit beroende av utfodring och dar

for regelbundet sokt sig till en foderplats. De olika repellenterna

har placerats vid denna sa att djuren maste passera demo I vissa for

sok har djuren matt valsituationer pa vagen till fodret. Naturligt

vis liknar situationen i testhagnet inte forhallandena utmed en tra
fikerad vag. Djuren i hagnet ar beroende av fodret varfor motivationen

att passera en repellent ar hog. En repellent som har viss effekt i

hag net har darmed troligen storre effekt utmed en vag dar djuren har

fler valm~ligheter. Forsaken har utforts under flera ar med olika
algar for att forsoka undvika inlarningseffekter.



Ljussignaler har testats med dels olika system av blinkande lampor

i serier - for att efterlikna effekten av viltspeglar - och dels

kontinuerlig kraftig stralkastarbelysning. Halva omradet kring

foderplatsen var forsett med blinkande lampor resp stralkastar

belysning medan den andra halvan var mark. Resultaten blev att

inga storre forandringar i djurens vandringar mot foderplatsen

kunde iakttas fore respektive efter inforandet av de bada belys

ningssystemen. En tendens kunde dock noteras till okade passager

genom omradet med blinkande lampor. ~ven vid observationer av fri

levande algar har noterats att de ar relativt oberorda av stral

kastarsken. Dessa resultat overensstammer med erfarenheterna fran

viltspegelforsoket.

Ljudsignaler kan verka avskrackande i olika sammanhang. Det ar dock

sedan lange kant att olika djurarter mycket snart vanjer sig vid

olika ljudrepellenter. I debatten kring viltolyckorna har det ofta

spekulerats kring ultraljudets eventuella effekt. Med ultraljud av

ses da frekvenser over 20000 Hz, vilket ar manniskans ovre horsel

grans. I inhagnaden utsattes olika algar for ljudsignaler med 70 dB
styrka, varierande fran 15000 till 50000 Hz. Studier av algarnas

reaktioner visade att deras ovre horselgrans lag vid cirka 21 000 Hz.
Vid 13 tester inom algens horselomrade reagerade djuren endast vid

tva laga frekvenser med flykt fran foderplatsen, vid de ovriga

elva testerna lystrade de och stannade kvar.

Doftsignaler ar det slag av repellenter som forefaller mest anvand

bara. ~lgarna har ett valutvecklat luktsinne och ar rikt utrustade

med doftkortlar som avsondrar olika sekret. Fran studier av olika

hjortdjur ar det kant att de olika dofter djuren producerar utgor

ett kommunikationssystem mellan djuren.

Minst tre grupper av preparat kan teoretiskt sett tankas fungera

som repellenter. Forutom allmant illaluktande lI ona turliga ll dofter

finns "naturliga ll
, artegna, dofter fran algens egen doftreportoar

samt dofter fran algens naturliga fiender (rovdjur). Tester av art

egna dofter har ej utforts eftersom tillracklig kunskap om des sa
saknas.
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I inhagnaden har nio olika illaluktande preparat undersokts. Dar

till har vissa tester gjorts med vargspillning. Genom korta forsoks

serier visade det sig att flera amnen hade viss avskrackande effekt.

~lgarna undvek att passera vissa dofter och flydde tom ibland

bort fran demo Forsok att styra vandringarna i inhagnaden gjordes

aven genom att lata algarna valja mellan tva vagar till fodret.

~ven har visade sig flera dofter vara effektiva.

Som ett resultat av forsaken i hagnet utvaldes fem amnen for fort

satta forsok i vagmiljo. Dessa forsok tillgick sa att antalet alg

passager over fem, cirka 200 m langa, vagstrackor raknades till dess

algar korsat strackorna minst 20 ganger. Darefter forsags vissa av

strackorna med en doftrepellent, de ovriga utgjorde kontroller. Anyo

raknades antalet algpassager och forsoket avslutades nar drygt 20

hade registrerats. Efter fem dygns uppehall pabOrjades test av nasta

doftrepellent. Den statistiska analysen av resultaten visar att fyra

av de fem testade preparaten har minst 60 %repellerande effekt, dvs

minskar antalet algpassager over vagen med minst 60 %. Salunda skulle
vi ssa dofter kunna anvandas ti llfall i gt som "styratgard" vi d kortare

vagstrackor dar risken for viltolyckor bedoms vara sarskilt stor.

Innan doftrepellenter kan tankas bli en allman atgard mot viltolyckor

maste flera problem losas. Framforallt maste langtidseffekter studeras
samt hur djuren reagerar om atgarden anvands utmed langa sammanhangande

strackor. Vid preliminara forsok i testhagnet vande sig algarna efter

cirka tio dagar vid en doft som vid de forsta testerna visat sig effek

tiv. Nagra forsok med langre vagstrackor forsedda med doftrepellenter

har inte utforts. Darfor kan inte heller nagra berakningar av doftre

pellenters lonsamhet utforas.

Sammanfattningsvis kan konstateras att ljus- och ljudsignaler inte ver

kar vara effektiva. Prov med doftsignaler tyder pa att vissa illaluk

tande preparat har en repellerande effekt. Inga undersokningar har dock

gjorts med doftrepellenter utmed langre vagstrackor eller under langre

tidsperioder.



6.8 Allm~n information till trafikanterna

I avsnitt 6.6 behandlades den lokala information om farekomst av

yilt som kan ges till trafikanterna genom viltvarningsm~rken. En

mera alim~n information om vilt och viltolyckor kan lamnas genom

flera olika kanaler, t ex TV, radio, tidningar och trycksaker. En

del av denna typ av information kan aven vara av mera lokalt slag,

t ex meddelanden i lokalradio ("bilradio"-sandningar) om sarskilt

viltrika vagavsnitt vid vissa tidpunkter, trycksaker med informa

tion om sarskilt olycksdrabbade vagavsnitt i ett omrade etc.

Farutom den allmanna informationen via massmedia och trycksaker kan

undervisning om viltolycksproblemet ges i bilskolorna till blivande
bi Harare.

Den allmanna informationen kan farmedla kunskap om djurens beteende

i samband med att de saker korsa en vag, innehalla uppgifter om vilt

olycksrisker vid olika tider pa dygnet, aret etc och olika platser

samt ge rad till fora rna om basta satt att undvika viltolyckor.

Effekten av olika typer av allmanna informationsatgarder har inte

kunnat pravas inom VIOL-projektet. Trafiksakerhetsverket genomfarde

under 1977 en riksomfattande kampanj dar man pa olika satt (TV, annon

ser, affischer, broschyrer m m) informerade bilfarare om klavviltets

beteende samt hur man som bilfarare kan minska riskerna for viltolyckor.

Syftet var att bedoma en sadan informationskampanjs kortsiktiga effek

ter avseende kunskaps- och attitydforandringar has bilforarna. En mat

ning av kunskaps- och attitydniv!erna gjordes bade fore och efter kam
panjen i de bada varmlandskomrnunerna Torsby och Storfors, varvid drygt

400 personer intervjuades vid varje mattillfalle. Undersokningen visade

att kunskaperna am yilt var gada redan fore kampanjen varfor effekten

i det undersokta omradet med nodvandighet blev marginell. Nagon storre

attitydforandring kunde heller inte registreras. Mottagligheten for

informationen var storst i Torsby-omradet, dar ocksa viltolycksfrek
vensen var hog.
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Forares kunskaper om och attityder till vilt har aven analyserats

i den i avsnitt 4.6 omnamnda undersokningen vid Uppsala universitet

(40). Studien omfattade enbart alg. Som namns i avsnitt 4.6 verkar

kunskaperna om alg over lag vara goda och bilforarna har i allmanhet

stor respekt for alg i samband med trafiken. Allmanna informations

atgarder skulle darfor troligen inte leda till nagon storre minsk
ning av antalet algolyckor. Denna slutsats overensstammer med resul

tatet av Trafiksakerhetsverkets undersokning.

En annan slutsats av den i avsnitt 4.6 refererade Uppsala-undersok
ningen ar att bilforares normala satt att soka av vagmiljon inte ar

optimalt nar det galler att upptacka alg utmed vagen. Inom under
sokningen gjordes ocksa en sarskild studie, varvid forare fick aka

i en experimentbil langs en vagstracka dar attrapper forestallande

algar placerats ut. lett forsta forsok upplystes inte fora rna om

attrapperna och instruerades att kora normalt, i en andra att soka

efter alg (attrapper) under bilkorningen. Resultaten visade att

forare som kor normal landsvagskarning utan att ta speciell hansyn

till alg upptackte algattrapper i betydligt mindre utstrackning an

nar de letade efter alg. Fararnas agonrarelser under karningen regi

strerades aven. Det visade sig att fararna under sokandet efter alg

tittade betydligt langre at sidorna an normalt och agonrarelseaktivi

teten var storre. Studien visade alltsa att om forare "l etar" efter

al 9 kan al gupptackten farbattras avsevart. Detta "l etande" stall er

dock stora krav pa foraren vilket innebar att det endast kan paga
under kortare tidsperioder.

Sammanfattningsvis kan sagas att okad information till fararna om

hur vagmiljon bar avsokas kan minska risken for viltolyckor. Sadan

information kan ges saval genom karskolornas undervisning som genom

allmanna informationskamparojer. Okad allman information om vilt i

samband med trafik ger troligen endast marginella effekter pa vilt
olyckorna.



6.9 Minskning av viltstammar

En decimering av viltstammarna, framforallt av antalet algar, ar

en atgard som allt oftare diskuteras. Tanken ar naturligtvis att

farre algar innebar farre algolyckor. I det foljande Kommer endast

effekten av en minskad algstam att diskuteras med hansyn till risken

for algolyckor. Vardet av en tat algstam for jakt och andra natur

intressen har ej beaktats.

Minskning av algstammen ar en ny, annu ej provad, atgard. Nagra pla

nerade undersokningar av dess effekt pa algolyckorna har ej gjorts,

varfor slutsatserna har bygger pa resultaten av de studier av sam

bandet mellan algtathet och algolycksrisk som redovisas i avsnitt

5.4. Det ar osakert om dessa resultat kan overforas till radjuret.

En minskning av algstammen genom avskjutning kan ske antingen lokalt,

utmed vissa vagar, eller regionalt i storre omraden t ex delar av lane

En lokal minskning av stammen ar en tveksam, kanske negativ, atgard.

Mot bakgrund av kunskapen om djurens spridningspontential ar det nam

ligen mycket troligt att ett "tomrum" i algstammen invid en vag snabbt

fylls ute Eftersom en avskjutning av biologiska skal bar ske under

hosten-vintern kan djur fran andra omraden under vinter-var perioden

fylla upp de "tomda" markerna varefter dessa troligen ater ar besatta

och bidrar till sommarens och hastens olyckstoppar. Ur resultaten fran

undersokningar av viltolyckor vid nya vagar samt algars vandringar in

vid vagar (se avsnitt 2.8 samt 5.8) framgar att det kan vara en fordel

att narmast vagen ha en stabil, stationar algstam som till viss grad
anpassat sina vandringar till vagen. En stor omsattning i algstammen

invid vagen, som foljd av en hard lokal avskjutning. kan medfora att

manga algar, sannolikt mest yngre, saker sig till omradet. Dessa be

finner sig da i nya marker och ar ovana vid vagmiljon.

En lokal avskjutning kan dock vara motiverad att utfora i samband med

att nya vagar oppnas for trafik. I avsnitt 5.8 redovisas en starkt

forhojd risk for viltolyckor vid nyoppnade vagar. Detta kan troligen

forklaras av att algstammen ar ovan vid vagtrafiken och saledes skulle

en minskning av stammen vara motiverad fore vagens oppnande.
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Vid lokala avskjutningar uppkommer de praktiska problemen med hur

stort omrade som bor omfattas avatgarden. Med de kunskaper som finns

omalgars vandringar kan sagas att omradet bor ha ett djup av minst

10 km pa bada sidor av vagen.

En regional minskning av algstammen framstar i allmanhet som en lamp

ligare form. Sambandet mellan risken for en algolycka pa en viss vag

och algstammens tathet i regionen diskuteras i avsnitt 5.4. Dar fram

gar att en tendens till ett sadant samband av positivt slag foreligger.

Dock gors vissa papekanden.

~lgtatheten ar inte sakert ett bra matt pa algolycksrisken. Det basta

mattet torde vara antalet algpassager over vagarna.

- Slutsatserna betraffande det diskuterade sambandet ar till stor del

beroende av hur representativa de omraden ar som ingar i undersok
ningarna.

Det ar kant att djur i tata bestand ror sig over mer begransade ytor

an djur i glesa bestand. Detta skulle kunna paverka resultaten av sam

bandsstudierna.

Undersokningar av algars passagefrekvens over vagar och dess samband

med ovriga faktorer har inte kunnat inrymmas i VIOL projektet. Har fore

ligger behov av ytterligare studier. Atgarden minskning av algstammen

har till syfte att minska passagefrekvensen och darmed risken for olyckor.

Enligt ovan maste man sa lange sakrare kunskap inte finns anvanda alg

tatheten som matt pa passagefrekvensen.

De tva undersokningarna som beskrivs i avsnitt 5.4 over sambandet mellan

algolycksrisk och algtathet antyder att risken for en algolycka inte okar

nampvart vid algtatheter mellan ca 5 och 15 algar (vinterstam/1000 ha skogs

mark). For hogre algtathetsvarden an 15 ar sambandet svarare att bedoma.
De fa resultaten tyder dock pa att olycksrisken okar vid hogre algtat

heter. Emellertid kan inte nagon fingervisning ges om vid vilken algtat-

het atgarden avskjutning kan forvantas ge storsta mojliga minsk~ing av

olycksrisken.



I diskussionen om atgarden minskning av algstammen maste aven nam
nas betydelsen av att avskjutningen utformas selektivt. Detta inne
bar bl a att man stravar efter att en lag andel kalvar overvintrar.
Denna grupp ar som tidigare beskrivits (avsnitt 4.7) speciellt ut
satt for olyckor under var- och sommarperioderna.

Sammanfattningsvis kan konstateras att lokal avskjutning ar en tvek
sam atgard utom vid oppnandet av nya vagar. Fragan om regional av

skjutning belyses av undersokningar som visar att en tendens till
ett positivt samband foreligger mellan algolycksrisk och algtathet.
Nagra sakra slutsatser kan emellertid ej dras om vid vilken algtat
het en minskning av algstammen ger storsta mojliga minskning av
olycksrisken.
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6.10 Ovriga atgarder

Under denna rubrik presenteras kortfattat nagra atgarder mot vilt

olyckor och vissa inverkande faktorer som inte speciellt studerats

inom VIOL-projektet. Underlaget for bedomning av dessa ar i allman

het bristfalligt.

Tydligt synliga stangsel kan verka avskrackande pa klovvilt. Sedan

lange har s k lapptyg anvants for att styra djurens vandringar vid

jakt. Erfarenheter fran studier av algens reaktioner pa elektriska

stangsel med nagra em breda band visar att manga djur undviker stangs-

let utan att forst fa en stot. Detta har lett till tanken att utveckla

ett enklare och billigare stangsel an det vanligen anvanda natstangslet,

ett s k bandstangsel. Detta skulle besta av 2-4 band - ej elektrifierade 

- uppsatta pa stolpar av samma slag som snostorar. En trad med lost hangan

de reflexer har provats pa nagra strackor i landet, bl avid Granna pa vag

E4. Nagon bedomning av effekten av denna atgard har inte kunnat goras.

Biotopforandringar kan goras for att paverka djurens vandringar. Den vari

erande tillgangen pa foder, vatten och skydd gor att djur i vissa omraden

maste vandra langre strackor for att finna des sa resurser. Da god lokal

kannedom finns om djurens vandringar kan t ex anlaggande av s k viltvatten

eller viltakrar och utplacering av saltstenar paverka klovviltet sa att
eventuellt farre pas sager sker over vagen. I andra situationer kan det

vara motiverat att avskarma speciellt lockande resurser som finns invid

vagen.

Slantsadd, som kan betraktas som en form av biotopforandring, sker vid ny

eller ombyggnad av vagar med en grasfroblandning for att binda jorden mot

erosion. De ingaende grasarterna ar valda for att inte vara begarliga be

tesvaxter. Under det forsta aret ar denna vaxtlighet dock ofta mycket fro

dig och betas ibland av alg och radjur eventuellt p 9 a den samtidigt till

forda konstgodningen. Detta problem har uppmarksammats, men nagra prov i

vagmiljo med olika typer av slantsadd har inte utforts.

Vagsalt sprids i huvudsak vintertid i sodra och mellersta Sverige i avsikt

att smalta is och sno fran vagbanan. Det ar kant att klovviltet garna saker
sig till naturliga saltforekomster. Exempel finns pa att detta aven galler

salt pa vagbanan, vilket skulle kunna oka viltolycksrisken. Olycksstati-
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stiken tyder dock inte pa nagon forhojd risk under perioden for salt
spridning.

Snosparning for viltet har diskuterats. Stora snodjup innebar att klov

viltet har svart att forflytta sig samtidigt som det far svarare att

finna sin foda. Detta leder till att djuren ofta utnyttjar varandras

spar eller kortare strackor gar pa plogade vagar. Det sistnamnda inne
bar att djuren utgor en trafikfara under en avsevart langre tid an om de

bara passerar vagen. Det har darfor foreslagits att vid djupa snofor
hallanden bandfordon skulle gora spar for illgar parallellt med vagen pa
ett avstand av 50 - 100 m.

Lokala varningar har bl a utfardats vintertid i Norrland da en storre
algflock uppehallit sig invid en vag. Sadana storre flockar, ofta pa 10-

30 djur, forflyttar sig endast langsamt. Man har aven framgangsrikt kunnat

driva djuren bort fran omradet med hjalp av snoskoter eller helikopter. Ett

mer komplicerat system for lokala varningar har utvecklats i Norge. Ett foto

cellsystem vid sidan av vagen ar kopplat till signaler som varnar trafikan

ten nar ett storre djur befinner sig inom vagomradet. Systemets begransningar

ar att det endast fungerar over kortare, raka, strackor samt att installa

tion och drift blir kostsamma. Dessutom kan problem uppsta da djuren, i

stallet for att lamna vagomradet och darmed via fotocell sla av varnings

signalen, fortsatter att vandra utmed vagen.
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--- -- - - --------------

7. ATERSTAENDE FORSKNING

7.1 Pagaende prajekt

For narvarande pagar tre projekt sam tidigare namnts i rapparten,

namligen forsok med algar i inhagnad avseende farist och bandstang

sel samt undersokning av siktrojningars effekt.

Forsaken med farist syftar framst till att undersoka vilken minsta

langd i vagens riktning en farist maste ha for att hindra algar

fran att ga over den. Dessutom har pray paborjats med att under

soka vilken avskrackande effekt en pa marken utlagd jarnplat har.

En sadan plat i vagbanan skulle vara betydligt skonsammare mot for

donen och mindre "bullrig" an en farist

Bandstangsel ar narmast tankt att utgora en billigare atgard an nat

och elstangsel. Efarenheter fran stangsel med vanlig staltrad - utan

elektrisk strom - har givit positiva resultat ach det finns anledning

atr tro att ett band skulle upptackas annu battre av djuren. De pa

gaende forsaken syftar till att dels prava olika bandbredder och dels

undersoka hur manga band som erfardras for att djuren inte skall happa

over eller forsoka bryta sig igenom.

Undersokningen av siktrojningars effekt pagar som namnts i avsnitt 6.5

i de tre smalandslanen. Den ar upplagd pa samma satt som viltspegel

undersokningen och utvarderingen skall aven har ske med hjalp av in

traffade polisrapporterade olyckor. Det erfordras ytterligare ca 2 ars

material for att slutsatser skall kunna dras.

7.2 Framtida forskningsbehov

Inom flera av de omraden 80m berorts av VIOL-projektet foreligger behov

av ytterligare kunskap. De forskningsbehov som her redovisas avser en

dast existerande atgarder mot viltolyckor. Foljande omraden synes mot

ba!~grund av nuvarande kunskap vara mest angelagna att studera ytter

ligare.
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Atgarden stangsel inrymmer ett flertal delproblem, vilka inte helt

lasts. Bristerna i elstangsels funktion med stora underhallskost

nader som foljd bar studeras vidare. Problemen med anslutande vagar

till en sta~gslad vag har inte heller fatt en helt tillfredsstal

lande losning. De foreslagna uthoppskullarna bar bli foremal for

ytterligare praktiska prov, framst i vagmiljo. Dessutom bar even

tuellt utredas inverkan av langa stangsel pa djurens vandringar och

aven pa manniskans mojlighet till forflyttning i naturen - allemans

ratten.

Betraffande viltvarningsmarken aterstar en hel del kunskap att in

hamta. Som namnts ar denna atgard av en komplex natur varfor man

far rakna med relativt omfattande och langvarig forskning innan

sakra result at kan erhallas.

En av de viktigaste fragorna ar att undersoka var vilt

varningsmarket skall sattas upp; att fa fram ett kriterium som anger

pa vilka vagstrackor en yarning verkligen fyller en viktig uppgift.

Fragan om tidsdifferentiering bar aven utredas narmare, dvs huruvida

market endast skall galla under tidsperioder med forhojd olycksrisk.

Varningsmarkets utformning och applicering i vagmiljo maste ske sa

att det uppmarksammas av trafikanterna. Bland annat galler det att

faststalla vilken upprepningsfrekvens av market utmed vagen som ar

optimal samt att ta reda pa hur en eventuell tillaggstavla - exempel

vis med tidsangivelse - skall se ute

Atgarden lokal hastighetsbegransning ar av samma karaktar som vilt

varningsmarken. Fragorna om bl a var och nar atgarden skall sattas

in bar behandlas pa liknande satt. De studier som gjorts av en has

tighetsbegransnings effekt har varit av s k retrospektiv karaktar,

dvs utforts pa ett redan existerande olycksmaterial fran vagar med

olika hastighetsbegransningar. Effekten av hastighetsbegransningen

har pa detta satt inte kunnat isoleras utan har aven paverkats av

andra faktorer sasom exempelvis den utformning och standard som vagar

med olika hastighetsbegransningar hare En studie av atgardens effekt

pa viltolyckor bar genomforas i form av ett planerat forsok dar ovid

kommande faktorer kan kontrolleras.
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En icke existerande ~tg~rd som diskuterats ~r en kombination av ~t

g~rderna viltvarningsm~rke och hastighetsbegr~nsning. Aven en s~dan

~tg~rd bar bli forem~l for liknande undersokningar som de ovan n~mnda.

Doftrepellenter mot ~lg har i vissa mindre undersakningar visat sig

vara verksamma. ytterligare preparat bar testas i kontrollerade far

sak i inh~gnad, Effekten av doftrepellenter utmed v~gar kan endast

bedamas efter prov i vagmiljo over l~ngre str~ckor och under l~ngre

tid. Atg~rdens tekniska utformning dvs appliceringen i v~gmiljo

samt underh~ll och drift, m~ste ocks~ undersakas n~rmare.

Minskning av ~lgstammar ~r en atg~rd som kr~ver ytterligare kunskap.

Man kan kortfattat s~ga att det g~ller att f~ reda p~ dels vilket

samband som r~der mel Ian ~lgt~thet och ~lgolyckor i allm~nhet och

dels om detta samband ~r likartat for olika delar av landet med dessas

olikheter betr~ffandebiotop, snafarh~llanden, tillg~ng till fad a etc.

S~dana kunskaper skulle gara det majligt att for en given storlek p~

~lgstammen minimera antalet ~lgolyckor. N~gon s k prospektiv, planerad,

undersakning s~som viltspegel- eller siktrajningsundersokningarna torde

knappast g~ att genomfara bland annat p 9 a sv~righeter att under en

l~ngre tid halla ~lgstammen inom ett starre omrade p~ en i farv~g be

st~md niv~.

En annan majlighet ~r att i st~llet for intr~ffade-olyckor studera an

talet algpassager over v~garna under antagandet att ett starkt samband

r~der mellan olyckor och passager. S~dana studier bar d~ ske i ett fler

tal omr~den med olika v~rden p~ algt~thet och med varierande biotoper,

snaforh~llanden etc.
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Bilaga 2

Benefit-cost-kvot. En metod for jamforelse av olika atgarders lonsamhet

For att jamfora olika atgarders lonsamhet kan en s k benefit-cost-kvot
(BC-kvot) anvandas. Harvid kan erhallas en undre grans for den effekt
en atgard maste ha for att vara atminstone lika lonsam (i benefit-cost
mening) som andra atgarder. Taljaren i BC-kvoten anger den totala sam
hallsekonomiska vinsten av olycksreduktionen, medan namnaren anger kost

naden for atgardens anlaggande och drift.

Benefit-cost-kvoten for en atgard som forvantas vara i funktion i T ar

definieras av

Be-kvot =

T
A • 1,08 + L Di

i =1

dar r ar atgardens olycksreducerande effekt

V1 samhallets kostnad ar 1 for olyckorna am atgarden inte satts in

A anlaggningskostnad for atgarden

Di dri ftkostnad for atgarden ar i, i =1, • • •• T

Samtliga kostnader angivna i penningvardet for ar 1 (se tabell)

Kalkylrantan ar satt till 8 % (darav faktorn 1,08) och den arliga okningen

av olycksvardet till 2 % (darav faktorn 1,02). Detta ar samma varden sam

anvands i vagverkets angelagenhetsbedomning av vagprojekt (39).

Nedanstaende tabell visar schematiskt hur BC-kvoten beraknas.

Ar Anlagg- 1 2 3 T-1 I T Totalninqsar · , . "

Samhallsekonomisk
vinst av olycks- T
reduktionen - rV 1 rV 2 rV 3 · . . . rV

T
_

1 rV T r[V.
i=1 l

Kostnader i ar
1: s penning- T
yarde A·1 ,08 D1 D2 D3 · . " " D

T
_

1 DT A.1,08+[D.
1 l

dar
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Benefit-cost-kvoten synes lamplig att anvanda vid atgarder mot vilt

olyckor (t ex siktrojning) som ger driftkostnader som ar nastan lika

stora som anlaggningskostnaderna.

Nedan presenteras tre exempel pa berakning av BC-kvoten.

Natstangsel

i = 1 20 dar 01 = 1 kr (0,50 kr/m per vagsida)

T = 20 ar

A 100 kr

°10. =--
1

1.08i-1

BC-kvat =

Elstangsel

r N = 0,80

(50 kr/m per vagsida)

0,80 . V1 • 12,26

108 + 10,37

(N = Natstangsel)

= 0,0829 • V1

T = 10 ar r -?E - . (E = Elstangsel)

A = 25 kr (12,50 kr/m per vagsida)

0i = _°_1__
1,08 i - 1

1. ...... 10 = 1 kr (1,50 kr/m per vagsida)

BC-kvat = r E • V1 . 7,84 = 0,161' r
E

' V
127 + 21,7!.J

Siktrojning m meter pa varje sida am vagen, utford vart tredje are

T = 20 ar r R = ? (R = Rojning)

A = 1,8.m D.
D1

=
(0,90 kr/m2)

l i-1 i = 3, 6, 9, 12, 15, 18(1 ,08 )

D. = ° for ovriga i-varden
l

dar D1 = 1,8 • m kr

r R
. V1

. 12,26 1,623 . r R . V1BC-kvat = =7,556. m m
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Jamforelse rojning - natstangsel

Av detta foljer att rojning

(i BC-kvot-mening) om

m meter ar lonsammare an natstangsel

0,0829 • V1 <
m

dvs om r R > 0,051 • m

Exempelvis maste effekten vara over 51 % for att en rojning av 10 meter (m=10)

pa varje sida av vagen skall vara lika lonsam som natstangsel. Vidare ar

det aldrig lonsamt - relativt natstangsel - att raja mer an 1 - 19 6 meter
0,051 - ,

aven om samtliga viltolyckor forhindras (r R = 1).

Av detta samt erfarenheterna av siktens betydelse for att minska viltolycks

risken (se avsnitt 5.3) kan slutsatsen dras att siktrojning troligen aldrig

ar en i BC-kvot mening lonsammare atgard an natstangsel.

Jamforelse elstangsel - natstangsel

En jamforelse mellan elstangsel och natstangsel visar att elstangsel ar lan

sammast om

0,0829 • V
1

< 0,161· r E • V
1

dvs om r E > 0,51

I detta exempel har jamfarelsen avsett ett elstangsel med en livslangd av

10 ar och ett natstangsel med en livslangd av 20 are Om istallet jamfarelsen

gars mellan tva efter varandra i tiden uppsatta elstangsel och ett nat

stangsel erhalles ungefar samma resultat.





Bilaga 3

IlForsta arets avkastning ll
• Ett lonsamhetskriterium

Har presenteras ett appraximativt lonsamhetskriterium benamnt
Ilforsta arets avkastning ll sam leder till enklare berakningar
an benefit-cast-kvaten (bilaga 2). Detta kriterium anvands av
Vagverket vid priaritering mellan alika trafiksakerhetsatgarder
(39). Vidare presenteras ett rakneexempel dar kriteriet anvands
for att bestamma under vilka forhallanden sam natstangsel kan
vara en lonsam atgard.

Kriteriet "forsta arets avkastning" bygger pa en jamforelse

mellan a ena sidan de kostnader for en atgard sam ar forknippade

med anlaggande och drift och a andra sidan de samhallsekonomiska

vinster sam ett reducerat antal olyckor innebar. Forsta arets av

kastning (f) definieras sam

f = V-D

A

dar A = Anlaggningskostnad for ifragavarande projekt (atgard)

D = Driftkostnad forsta aret

v = Samhallsekonomisk vinst forsta aret till foljd av redl.l

cerat antal olyckor.

Vardet pa f anvandes for att rangordna olika tankbara projekt

(atgarder). De projekt vilkas f-varden ar storre an en kritisk

grans f kommer till utforande. Vardet pa f beror av de till-
a a

gangliga resurserna. Ju storre resurser, desto mindre yarde pa

f • En atgard betraktas sam lonsam am forsta arets avkastninga
ar storre an den kritiska gransen. Vanligt yarde pa f under

a
senare ar har varit 9 % for en atgard med beraknad livslangd

av 40 are
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Kriteriet "forsta arets avkastning" skall har anvandas for att

i ett rakneexempel visa hur man kan avgora vid vilka varden pa

trafikfloden och viltolycksrisk som en atgard har en forsta arets

avkastning som ar hogre an 9 %.

Vid berakning av den samhgllsekonomiska vinsten till fojd av ett

reducerat antal viltolyckor utnyttjas de i avsnitt 4.5 angivna

olycksvardena for alg- respektive radjursolyckor. Dessa ar genom

snittsvarden for alIa hastighetsklasser, ungefar motsvarande de

varden som galler for 90 km/h. AlIa kostnader anges har i 1978 ars

priser.

Den samhallsekonomiska vinsten vid existerande respektive nyoppnad

vag, V och V , beraknas enligt foljande:e n

I. Existerande vag

a) Uppskatta viltolyckskvoten w pa den aktuella vagstrackan med

hjalp av olycksmaterial fran samma vag omfattande minst 3 are

b) Uppskatta trafikarbetet per km och ar med F • 365 dar F ar

trafikflodet uttryckt i axelpar per arsdygn.

c) Ava) och b) erhalles en skattning av forvantat antal viltolyckor

per km vag under ett ar, om ingen atgard satts in: w • F • 365 • 10-6

d) Lat r beteckna atgardens olycksreducerande effekt, dvs olyckorna

reduceras med r • 100 %.

Olycksminskningen ar saledes: r • w • F . 365 • 10-6

e) Lat p beteckna andelen algolyckor av samtliga polisrapporterade

viltolyckor pa vagstrackan.

Eftersom olycksvardet for en polisrapporterad algolycka ar 33 000

kronor och for en radjursolycka 14 000 kronor i genomsnitt for alIa

hastighetsklasser (se avsnitt 4.5) sa blir

-6 ]V = r • w . F • 10 [33 p + 14 (1-p) i tusental kronor.
e

II Nyoppnad vag

Om vagen ar nyoppnad uppskattas viltolyckskvoten w med hjalp av vilt

olycksmaterial fran omgivande redan existerande vagar av liknande karak

tar, samma hastighetsgrans och trafikflode.

Enligt avsnitt 5.8 ar dock viltolycksrisken pa en nyoppnad vag hogre an

pa en existerande vag av liknande karaktar. Den uppskattade olyckskvoten



Har kommer som ett exempel att studeras atgarden natstangsel. Dess

livslangd uppskattas till ca 20 are Detta innebar att "forsta arets

w skall darfor multipliceras med en faktor k (olycksriskokningen i

genomsnitt under atgardens livstid).

I ovrigt blir resonemanget som i I.

Saledes

Exempel

v = k • Vn e i tusental kronor

3

avkastning" bor vara storre an om livslangden

svarande kritiska gransen for en 20-arsperiod

fort med 9 % for en 40-arsperiod.

varit 40 are Den mot

ar 12 % (f =0,12) jam
o

Vardet pa k for nyoppnade vagar kan enligt avsnitt 6.3 sattas till 1,3.

Effekten av natstangsel ar ca 80 % d v s r = 0,8

Saledes for existerande vag

V = 0,8 . w • F • 365 • 10-6 [33 P + 14 (1-p)]e

V = 292 • w • F (14 + 19 p) . 10- 6
e

och for nyoppnad vag

v = 1,3 . V
n e

Enligt avsnitt 6.3 har kostnaderna for anlaggning och drift uppskattats

till

A ~ 100 tkr/km

D ~ 1 tkr/km och ar

Enligt formeln for forsta arets avkastning ar alltsa natstangsel lon

samt da f ~ f, dvs
o

dvs

{1,3
292 . w . F (14 + 19 p) 10-6

"> 13 existerande vag

• 292 , w • F (14 + 19 p) • 10-6
~ 13 nyoppnad vag

Harav framgar for vilka kombinationer av w, F och p som natstangsel

ar lonsamt. Resultatet askadliggors i figur avsnitt 6.3.

v ~ 0,12 • 100 + 1 (tkr)
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