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1 Sammanfattning 

Viltolyckor i Sverige är ett växande problem som leder till dödade och skadade personer, liksom 
skador på fordon och dödade djur. Viltolyckor har samhällsekonomiska kostnader som behöver 
kvantifieras för att man ska kunna räkna ut kostnadsnyttan av åtgärder som förebygger vilto-
lyckor, såsom exempelvis viltstängsel eller passager. Effektmodellen för viltolyckor utvecklades 
under 1980-talet och ingår i EVA (effekter vid väganalyser) men är idag till vissa delar föråldrad 
på grund av utvecklingen som skett avseende trafiksäkerhet, viltolyckssammansättning, datasy-
stem, kunskap och forskning. Den existerande effektmodellen bygger på risk för viltolyckor per 
km väg per län i tre trafikflödesklasser för älg och summerat ihop för rådjur/ren.  

Detta projekt har haft som mål att uppdatera effektmodellen för viltolyckor genom att inkludera 
aktuella data på viltolycksfördelningar och mörkertal, beakta flera viltslag (älg, rådjur, hjort och 
vildsvin) och involvera flera variabler som kan vara av betydelse för olyckorna: t.ex. viltets po-
pulationsstorlek, vägstandard, trafikarbete, hastighet, viltstängsel, landskapstyp och viltets po-
pulationsstorlek. Arbetet har delats upp i tre huvudsakliga delar. Den första delen omfattade att 
ta fram ny kunskap om sambanden mellan viltolyckor, trafikarbete, och viltpopulationer där 
också landskapsvariabler ingår samt kostnadsberäkningar baserat på olika typer av prognoser 
på längre sikt. En annan del omfattade att ta fram ny viltolycksstatistik baserat på GIS-analyser 
för uppdaterade effektsamband för viltolyckor (olycksfrekvens per km väg), ÅDT1, vägstandard 
och stängsel samt nya skattningar av mörkertal. Den tredje delen omfattade att ta fram nya vär-
den för skadeföljd och skadekonsekvenser för olika viltslag för 2010–2016.  

Resultaten från första delen av projektet visar att utifrån ett oförändrat jakttryck kommer vilto-
lyckorna att öka med 12% från 2015 fram till 2030, mestadels på grund av en fördubbling av 
vildsvinsolyckor medan risken för olycka med älg och rådjur minskar något. Vid minskat jakt-
tryck under samma period visar resultaten att det är teoretiskt möjligt att viltolyckorna istället 
kommer att öka med 50%. Beräknade kostnader för viltolyckor år 2030 (ASEK 6) varierar mel-
lan 1 707 och 7 556 miljoner kronor beroende på antaganden om jakttryck och skadekostnader. 
Olyckor med rådjur svarar för den största delen av olyckorna under hela perioden, men olyckor 
med vildsvin ökar mest under samtliga scenarier. Prognos för kostnadsberäkningar av vilto-
lyckor för Västra Götaland och Skåne inkluderas som exempel.  

Data från 2010–2016 visar att viltolyckorna ökat mer eller mindre konstant sen 2003 och att ök-
ningen i olyckstal över åren sker med snabbare takt än ökningen i trafikarbetet. På mindre vägar 
tilltar olycksfrekvenser med ökande trafikarbete fram till en genomsnittlig trafikvolym av om-
kring 5 000 ÅDT. På större vägar avtar däremot olycksfrekvensen med stigande trafik. Olycks-
frekvensen är högst på mellanstora vägar men avtar på trafiktunga vägar och på vägar med hög 
hastighet.  

Uppdaterade värden för skadeföljd och skadekonsekvens baserades på uttag ur STRADA2 och 
NVR3 2010–2016 och endast polisrapporterade olyckor (förutom för RPMI4 värden där även 
sjukhusrapporter ingick). Skadeföljden visar att dödade och skadade personer i älg- och rå-
djur/hjortolyckor har minskat och justeringar i de nya värdena har gjorts. För skadekonsekven-
ser föreslås nya värden för älgolyckor medan föregående värden behållits för rådjur/hjort och 
även föreslås för vildsvin. Nya värden för skadeföljd föreslås för rådjur/hjort och vildsvin.  

Slutligen diskuteras antagande i effektmodellen och resultat utifrån trafiksäkerhetsutvecklingen, 
relevanta viltolycksfrågor, samt några utvalda aspekter inför effektmodellens implementering. 

                                                             
1 ÅDT=Årsdygnstrafik. Trafikmängd per årsgenomsnittlig dag. 
2 STRADA=Swedish Traffic Accident Data Acquisition 
3 NVR=Nationella ViltolycksRådet 
4 RPMI=Risk of Permanent Medical Impairment 
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2 English summary 
Wildlife-vehicle accidents in Sweden are a growing problem that causes killed and injured hu-
mans, damage to vehicles and killed animals. Wildlife-vehicle accidents have socioeconomic 
costs that need to be quantified to calculate the cost-benefits of measures to prevent the acci-
dents, for example game fencing or animal passages. The effect-model for wildlife-vehicle acci-
dents was developed in the 1980s but is currently obsolete due to developments in road safety, 
changes in wildlife populations, data systems, knowledge and research. The existing effect-
model is based on the risk of accidents per km road per county in three traffic flow categories 
and divided into moose and summed up for deer and reindeer. 

This project aims at updating the effect-model for wildlife-vehicle accidents by including current 
data on wildlife collisions, considering various species of wildlife (elk, deer and wild boar) and 
several variables that may be of significance to the accidents: such as: population size, road 
standard, traffic load, vehicle speed, and landscape type.  

The work has mainly been divided into three parts. The first part involved the development of a 
model including wildlife accidents, traffic load and population size/growth and landscape varia-
bles, as well as cost estimates based on different model scenarios in long-term forecasts. An-
other part involved GIS analyzes of updated wildlife-vehicle accident statistics; accident rate per 
km road, AADT5, road standard and fencing, and new estimates of unknown cases. The third part 
comprised presenting new values for damage and risk consequences (percentage probabilities 
for fatalities and personal injuries) for vehicle accidents in recent years.  

The results for the first part of the project show that wildlife-vehicle accidents will increase by 
12% from 2015 to 2030, mainly due to a doubling of wild boar accidents, whereas the risk of ac-
cident with elk and deer decreases slightly. In the case of reduced hunting pressure, the results 
show that it is theoretically possible that wildlife accidents will instead increase by 50%. Esti-
mated costs of game accidents in 2030 (ASEK 6) vary between 1 707 and 7 556 million SEK, de-
pending on assumptions about hunting and injury costs. Accidents with deer are responsible for 
most of the accidents throughout the period, but accidents with wild boar increase most in all 
scenarios. Cost estimates of wildlife accidents for Västra Götaland and Skåne in a long-term fore-
cast are included as examples. 

The GIS analyzes on data from 2010-2016 show that wildlife-vehicle accidents has increased 
constantly since 2003 and that the increase in accidents over the years occurs at a faster rate 
than the increase in traffic load. On minor roads accidents will increase synchronously with the 
traffic volume up to approximately 5 000 AADT. On larger roads, accident frequency will decline 
with increased traffic load. The accident frequency is highest on medium-sized roads but de-
creases on traffic-heavy roads and on high-speed roads. Updated values for damage conse-
quences were based on data from STRADA6 and NVR7 2010-2016 and police reported accidents 
(except for calculating RPMI8 values). The results show that killed and injured persons in moose 
and roe deer/deer accidents have decreased and adjustments in the new values are suggested. 
For damage consequences, new values for moose accidents are suggested while previous values 
have been kept for deer and are proposed to use wild boar.  

Finally, assumptions in the effect-model and results based on road safety development, relevant 
wildlife issues, and some selected aspects regarding the implementation of the effect-model are 
discussed.   

                                                             
5 AADT=Annual Average Daily Traffic 

6 STRADA=Swedish Traffic Accident Data Acquisition 

7 NVR=The Swedish National Wildlife Accident Council 

8 RPMI=Risk of Permanent Medical Impairment 



Effektmodell för viltolyckor   

 

 6 

3 Bakgrund 

Vägtrafikolyckor med klövdjur som älg, hjort, rådjur och vildsvin uppmärksammas allt mer i 
Europa och i många länder verkar problemet tillta i takt med att trafiken ökar och viltstam-
marna växer (Bruinderink & Hazebroek 1996, Mysterud 2003, Seiler 2004, Glista m.fl. 2009, 
Langbein m.fl. 2010, Rolandsen m.fl. 2011, Hothorn m.fl. 2012, Sáenz-de-Santa-María & Tellería 
2015). Redan år 1996 uppskattades att antalet klövviltolyckor i Europa överstiger en halv miljon 
per år, orsakande över 300 dödsfall och en samhällskostnad på mer än 1 Billion US$ (Bruin-
derink & Hazebroek 1996, Langbein m.fl. 2010). Enbart i Tyskland betalade försäkringsbolagen 
ut en ersättning på över 5,5 miljarder kronor för totalt 258 000 viltolyckor år 2012 (GDV 2013 i 
Hothorn m. fl. 2012). I Sverige uppskattades att vägtrafikolyckor med enbart älg och rådjur 
skapar en samhällskostnad på nästan 3 miljarder kronor per år (Seiler & Folkeson 2006, Seiler & 
Olsson 2017), varav kostnader för rådjursolyckor enbart är över 1 miljard per år för 2012 
(Jägerbrand 2014) och situationen har inte blivit bättre. För att effektivt kunna åtgärda proble-
met mellan vilt och trafik behöver vi bättre insikter i effektsambanden och orsaker till olycks-
mönstren. Befintliga effektkalkyler bygger dock på föråldrade data och beskriver en situation 
som inte längre existerar. Föreliggande studie avser att presentera uppdaterade kunskaper.  

Befintliga effektkalkyler vilar på en omfattande viltolycksstudie (det s.k. ”VIOL-projektet”) som 
genomfördes under 1970-talet som en respons på det snabbt ökande antal älgolyckor (då: runt 1 
000 registrerade fall). Satsningen med VIOL-projektet var mycket ambitiös och många aspekter 
på konflikter djur-motorfordon studerades. Projektet slutrapporterades 1980 (Almkvist m.fl. 
1980). I samband med studien började Vägverket att registrera alla polisrapporterade olyckor 
på statligt vägnät. Redan under VIOL-projektet fanns därför ett bra underlag och samma regler 
för registrering fanns fram till 1999. Forskning på olycksstatistik och effektsamband under se-
nare år publicerades bland annat i (Lavsund & Sandegren 1991, Seiler 2004, Seiler 2005).  

Antalet olyckor med älg ökade snabbast under älgstammens tillväxt på 1970-talet, men nådde 
sin högsta nivå den snörika vintern 2009/10 med över 7 000 registrerade olyckor.  Rådjurso-
lyckor ökade trendmässigt ända sedan 1970-talet och överstiger idag 44 000 polisregistrerade 
fall (figur 3.1). Olyckor med vildsvin och hjort ökar exponentiellt sedan 2000-talet då också vilt-
stammarna började tillväxa snabbt (t.ex. Häggmark-Svensson m.fl. 2014, Engvall 2016). 

Kring 1980 fanns första generationen av riskmodeller för älgolyckor som en del i samhällseko-
nomisk kalkyl vid vägplanering. För prioritering av främst stängsel krävde man minst en inträf-
fad klövviltolycka per km väg och år med en hög andel älgolyckor. Olyckskostnaden var kraftigt 
beroende på hastighetsgräns för älgolyckorna. Stängsel sattes oftast på vägar med hastighets-
gräns på 110 km/h. Rekommendationen var att avsluta stängsel då skogsmark övergick i öppet 
landskap. Viltstängsel användes då främst för att reducera risken för personskadeolyckor i sam-
band med älgkollisioner. Studier inom VIOL-projektet antydde att man under optimala förhål-
landen skulle kunna utgå från en 80% reducering av älgolyckor (jämfört med bara 55% för 
olyckor med rådjur och hjort) (Skölving 1985, Nilsson 1987). 

Kring 1995 utvecklades effektmodellen för viltolyckor (dvs. ”EVA-modellen”, där EVA står för 
effekter vid väganalyser) och använde sig av olycksmått genom polisrapporterade olyckor samt 
risker att skadas svårt, lindrigt eller omkomma vid olycka. Viltolyckor blev en egen modul lik-
som det fanns motsvarande modeller för exempelvis liknande effektsamband för cyklister 
påkörda av motorfordon. För viltolyckor antogs att en av två olyckor med endast plåtskada blev 
kända av polisen medan motsvarande för övriga trafikolyckor var en av sju. Någon ambition att 
spegla hur trafik påverkade mortalitet för djurstammar fanns aldrig varför dessa mått och upp-
räkningar för mörkertal endast fanns med i den samlade kostnadsbedömningen av olyckor. 
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Figur 3.1.  Utvecklingen i antal polisregistrerade viltolyckor före år 2000 (källa: Vägverket) och efter år 2003 (källa: 
NVR).  
 

Effektmodellen bygger på genomsnittlig länsvis olycksstatistik. För klövvilt användes riskmått 
som motsvarade ett visst antal olyckor per km väg per län i 3 trafikflödesklasser (ÅDT, dvs. års-
dygnstrafik, 0–499, 500–1999, och >2000) samt uppdelat på älg respektive summerat rå-
djur/hjort/ren (se även tabell 5.1 i kapitel 5). Modellen består således av två delar, en baserad 
på olycksstatistik för älgolyckor och en baserad på olyckor för rådjur, hjort och ren.  

Modellen för älgolyckor visade högsta risken för Värmlands län. Modellen var dock även flexibel 
så att om användaren gjorde sig besvär att ta fram olycksdata, eller annan relevant data, så 
kunde man jämka samman genomsnittsvärdet med faktiska inträffade olyckor enligt polisens 
rapportering.  Därmed löste man problemet med att hantera att viltolyckor i en trafikklass kan 
förekomma mer frekvent på vissa sträckor. Om tendensen var stigande olycksmått kunde även 
detta vägas in i beslut om att införa åtgärd. 

Under åren fram till 2012 kontrollerades vart 5:e år att modellen gav rimliga mått sett till hela 
riket och utgick från storleksordningen på vägnätet. Kostnad per olycka i olika hastighetsklasser 
justerades till den nivå som angavs i ASEK-utredningar. 

Från år 2000 då Nollvisionen etablerats, blev inriktningen att man i första hand skulle reducera 
dödsolyckor och olyckor som resulterade i bestående medicinska men (permanent invaliditet). 
Man upphörde då att registrera olyckor där bara bilen och djuren skadats. Därmed försvann 
97% av viltolyckorna från registren. Vissa akutsjukhus började samtidigt registrera trafikska-
dade. Det fanns emellertid en önskan från Trafikverket att behålla måttet inträffade olyckor med 
klövvilt och inte endast se till olyckor med dödsfall och personskada. Att sammanställa dessa 
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uppgifter som nu fanns hos polisen och Nationella Viltolycksrådet9 och sen knyta dem till väg-
data (NVDB, den Nationella VägDataBasen10) blev tekniskt komplicerat.  

Krav på rapporter från platsbesök och eftersök vid viltolyckor från och med 2010, samt att på 
senare tid ca 90 % av alla akutsjukhus rapporterar in till STRADA11 (Swedish Traffic Accident 
Data Acquisition) innebär att man nu har en betydligt mer omfattande och detaljerad bild av 
problemet vilt-trafik än under 1990-talet.  

Ytterligare en anledning att uppdatera effektmodellen för viltolyckor är att artsammansätt-
ningen bland djur inblandade i viltolyckor har ändrats grundläggande jämfört med när modellen 
infördes. Från att viltolycksproblemet i första hand varit knuten till älgpåkörningar under 1980-
talet, domineras bilden nu av rådjursolyckor och ett ökande antal vildsvins- och hjortolyckor (Fi-
gur 3.1). Det är därför mycket väsentligt att man beaktar prognoser för alla djurpopulationer i 
trafiksäkerhets- och kostnadsnyttoanalyserna. Dessutom finns nya framtagna mått på bortfall 
och mörkertal i rapporteringen (Seiler & Jägerbrand 2016) som även ger bättre underlag för ex-
empelvis kostnadsnyttoanalyser.   

4 Mål 

Detta projekt har haft som mål att uppdatera effektmodellen för viltolyckor genom att inkludera 
aktuella data på viltolycksfördelningar och mörkertal, beakta flera viltslag (älg, rådjur, hjort och 
vildsvin) och involvera flera variabler som kan vara av betydelse för olyckorna, såsom exempel-
vis vägstandard, trafikarbete, hastighet, viltstängsel, landskapstyp och viltets populationsstor-
lek.  

5 Beskrivning av befintlig effektmodell för viltoly ckor 

5.1 Teoretisk grund 

Den viltolycksmodell som var en del av effektmodellen togs fram 1998 då man hade en registre-
ring av alla polisanmälda vägtrafikolyckor på statliga vägar hos Vägverket. Risken för viltolyckor 
kopplades då i huvudsak till två faktorer: trafikflöde och län, varav länet stod representativt för 
viltstammars storlek och landskapets sammansättning. Det åtskildes två artgrupper älg och rå-
djur/ren. Olyckor med hjort och vildsvin var fortfarande sällsynta och beaktades därför inte i 
kalkylen.  

Mörkertalet i statistiken som användes för att uppskatta antalet verkligt inträffade olyckor base-
ras på beräkningar gjorda under 1970-talet där olycksstatistiken dominerades enbart av älg och 
i viss mån ren (Almkvist m.fl. 1980). Idag, runt 50 år senare, är viltolyckssituationen en annan, 
olycksrapporter hanteras och registreras på annorlunda sätt och vägmiljön samt trafikflödet har 
ändrats storskaligt.  Även registrering och bedömning av personskadeolyckor har förändrats i 
och med att STRADA (Transportstyrelsen 2017) började användas för registrering av döda och 
skadade i vägtrafikolyckor i Sverige. Se faktaruta 1.  

 

                                                             
9 https://www.viltolycka.se/ 
10 https://nvdb2012.trafikverket.se/ 
11 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/STRADA-informationssystem-for-olyckor-skador/ 
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Effektmodellen innehåller normalvärden för olycksfrekvens (olyckor/km), skadeföljd, allvarlig-
hetsföljd och sannolikhet för egendomsskada för rådjur/hjort/ ren och älgolyckor beroende på 
län och ÅDT. Dessa frekvenser bygger på hur det såg ut på 1990-talet, se tabell 5.1. Skadekonse-
kvenser och skadeföljder uppdateras med jämna mellanrum och kan erhållas från tabell 6-26 
”Normalvärde för konsekvens (viltolyckor på länk) efter hastighetsgräns uppdelat på älg och rå-
djur” i Trafikverkets publikation (2017) ”Effektsamband för transportsystemet, fyrstegsprincipen, 
Steg 3 och 4, Bygg om eller bygg nytt, kapitel 6. Trafiksäkerhet”.  

Tabell 5.1.  Normalvärden risk (viltolyckor på länk) efter trafikflödesklasser och län uppdelat på älg och rådjur/ren.  

Olycksfrekvens 
(antal/km) Älg Rådjur/Ren 

Län 
0–499 500–1999 >2000 0–499 500–1999 >2000 

ÅDT ÅDT ÅDT ÅDT ÅDT ÅDT 

B, C, D, E 0,01 0,06 0,10 0,07 0,40 0,75 

F, G, H 0,02 0,09 0,20 0,12 0,60 1,1 

I 0 0 0 0 0 0 

K 0,01 0,04 0,08 0,12 0,60 1,1 

L, M 0,01 0,02 0,03 0,05 0,25 0,5 

N, O 0,01 0,05 0,10 0,05 0,25 0,5 

P, R, T, U, W 0,015 0,07 0,17 0,07 0,40 0,9 

S 0,03 0,12 0,26 0,07 0,40 1,0 

X, Y, Z 0,01 0,06 0,14 0,01 0,13 0,30 

AC, BD 0,01 0,06 0,21 0,05 0,28 0,47 

5.2 Beräkning av olyckor lokalt 

Många pendlar mellan Leksand och Borlänge och de har sett älgar mellan Gräv/Ålkilen och ner 
mot Insjön.  Man har där ett område med tallskog och med få anslutande vägar.  Man kräver att 
Trafikverket gör något åt detta. 

Faktaruta 1.  Förändrade förutsättningar kräver ny uppskattning av mörkertalet.  

• Före år 2000 registreras alla trafikolyckor på statliga vägar i Vägverkets 
olycksdatabas. Efter år 2000 sparas endast personskadeolyckor, egen-
domsskadeolyckor registreras inte. Över 95 % av viltolyckorna faller bort.  

• Sedan 2003 sammanställer polisen rapporter på viltolyckor med och utan 
personskador. Rapporterna omfattar nu även vägar utanför det statliga 
vägnätet. Under perioden 2010 – 2014 motsvarar olyckor på dessa vägar 
runt 20 % av den årliga statistiken.  

• Sedan 2010 finns allmän skyldighet för bilförare att rapportera olyckor 
med klövvilt och andra arter som omnämns i § 40 i jaktförordningen.  

• Sedan 2010 registreras positionen av viltolyckor vid eftersöksjägarnas 
platsbesök, olyckskoordinater är kopplade till eftersöksjägarnas rapporter 
och möjliggör en geografisk analys av olycksfördelningen. 



Effektmodell för viltolyckor   

 

 10 

”Förväntat” antal olyckor enligt olycksfrekvensen ovan är 0,17 älgolyckor per km och 0,9 rå-
djursolyckor per km (tabell 5.1). Med 3 år och 4 km får man då ”normalvärdet” 2 älgolyckor och 
11 rådjursolyckor.  Det som är inträffat i antalet olyckor kan man få fram från Nationella Vilto-
lycksrådets hemsida (viltolycka.se). Från Nationella Viltolycksrådet kan man få fram att det in-
träffat 2 älgolyckor (figur 5.1) och med samma sökmetod hittar man 17 rådjursolyckor under 3 
års tid.  

 

Figur 5.1.  Älgolyckor under 3 år på RV 70, Ål-Kilen-Insjön. Karta från viltolycka.se och baserad på ©Google 

Maps/Google Earth.  

 
Det här betyder då att man i kalkylen kan räkna med att man har 0,17 älgolyckor per år och km 
och man har (11+17)/2=14 rådjursolyckor på 3 år som ger: 14/3/4=1,1 rådjursolyckor per år 
och km. Man viktar ihop inträffat med det som man kallar ”normalvärde” från Trafikverket 
(2017, tabell 6-26). Man får då en olyckskostnad på 0,17*220+1,1*32=37,4+35=70 kkr per km 
och år.  

Effekt av stängsel anses vara 80% på älgolyckor och 60% på rådjursolyckor (Trafikverket 2017). 
Nyttan med stängsel blir 37,4*0,8 +35*0,6=50 kkr per år och km.  

Vid 4 % kalkylränta och 40 års livslängd blir diskonteringsfaktorn 19,71.  Räknat på 40 år blir 
nyttan således ca 1 mkr efter diskontering av framtida nyttor. Material till stängsel kostar ca 140 
kkr per km väg med stolpar av plåt på 4 m och 2 m högt nät12. Ett 250 m långt industristängsel 
med 2 m höjd och tre överliggande taggtrådar inklusive grind kostar 54 kkr att montera.  Om-
räknat till väg får man då 432 kkr per km väg. Totalt material och montering kostar ca 570 kkr 
per km väg13. På det aktuella avsnittet finns några hundra meter bergskärning som drar upp 
kostnaden. Men ett viltstängsel behöver inte ha överliggande taggtrådar. Till detta kommer sen 
driftkostnader som bedöms vara i storlek 3 kkr per år och kilometer. Detta blir totalt 120 kkr 
under en period om 40 år.  

Även om man räknar på 20 års livslängd för stängsel så lönar det sig. Riktiga grindar med be-
tongfundament drar dock upp kostnaderna, liksom att anordna passager för djur. Kalkylen pe-
kar mot att viltstängsel är lönsamt på just detta avsnitt där bebyggelse saknas.  

 

 

                                                             
12 Prisuppgift från Skandinaviska områdesskydd AB, https://skandinaviska.nu/ (2018) 

13 Prisuppgift från https://www.stallning.se/ (2018) 
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6 Viltolyckor, trafikarbete och viltpopulationer 

Flera studier har beräknat frekvenser och kostnader av viltolyckor (Witmer & DeCalesta 1991; 
Conover m.fl. 1995; Bisonette m.fl. 2008; Huijser m.fl. 2008; Häggmark-Svensson m.fl. 2014), 
men betydligt färre har relaterat förekomst av olyckor till trafikarbete och viltpopulation. Anta-
let viltolyckor beror på båda dessa faktorer, och dessutom på flera andra såsom hastighetsgräns, 
väglag och förarbeteende. Antalet olyckor kan då öka trots att trafikarbetet minskar, vilket kan 
ske när populationen ökar t.ex. genom minskad jakt och ökad födotillgång. Det är därför viktigt 
att inkludera förväntade förändringar i både trafikarbete och viltpopulation vid prognoser av 
framtida viltolyckor. I detta kapitel redogör vi hur detta kan göras på en relativt stor skala för 
Sverige, vilket bygger på Gren och Jägerbrand (2017). 

6.1 Preliminär analys 

Under perioden 2003 till 2015 ökade antalet viltolyckor med ca 40%, medan trafikarbetet, mätt 
som miljoner körda personkilometer, steg med ca 8% (figur 6.1). 

 

 
Figur 6.1:  Utveckling av totala antalet viltolyckor och trafikarbete (mill personkm=miljoner körda person-
kilometer) under perioden 2003–2015. Källor: NVR (2017a), RUS (2016) 

 

I de enklaste beräkningarna av frekvens av viltolyckor dividerar men antal olyckor med något 
mått på trafikarbete. När vi beräknar en sådan frekvens baserat på siffrorna i figur 6.1, varierar 
denna mellan 0,62 och 0,86. Dvs. för varje miljon körda km varierar frekvensen av för en vilto-
lycka mellan 0,62 och 0,86, vilken har ökat stadigt under perioden.  

 

Emellertid varierar förändringarna i antalet olyckor och därmed frekvens av olika viltslag. I 
detta kapitel inkluderar vi älg, rådjur och vildsvin, som svarar för 97% av samtliga trafikolyckor 
och för vilka data finns tillgängligt för samtliga år under perioden 2003–2015 (figur 6.2). 
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Figur 6.2.  Viltolyckor med älg, rådjur och vildsvin under perioden 2003–2015. Källa: NVR (2017a) 
 

Rådjur svarar för den största delen av totala antalet olyckor, ca 80%, under alla år. Antalet olyckor 

med älg är tämligen stabilt under åren medan olyckor med vildsvin ökat femfaldigt och är 2015 unge-

fär lika många som antalet olyckor med älg.  

 

Olyckorna är ojämnt fördelade mellan olika län. De flesta olyckorna sker i Västra Götaland och Skåne 

(figur 6.3). 

 

 
Figur 6.3:  Viltolyckor med älg, rådjur och vildsvin i olika län år 2015. Källa: NVR (2017a) 

 

Tre län, Skåne, Stockholm och Västra Götaland, svarar tillsammans för ungefär 1/3 av samtliga 
trafikolyckor. Andelen olyckor med vildsvin är högst i Skåne, 21% av total antalet olyckor med 
vildsvin. Västra Götaland svarar för 22% av antalet olyckor med älg och för 18% av antalet 
olyckor med rådjur. En orsak till skillnaderna i trafikolyckorna kan vara trafikarbetet (figur 6.4).   
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Figur 6.4.  Viltolyckor/trafikarbete för älg, rådjur och vildsvin i olika län år 2015. Källor: NVR (2017a), RUS (2016) 

 

Frekvensen av en viltolycka, mätt som antalet trafikolyckor i förhållande till trafikarbetet, är un-
der genomsnittet för Sverige för länen med de högsta antalet trafikolyckor, dvs. Skåne, Västra 
Götaland och Stockholm. Frekvensen är mer än dubbelt så hög i Kalmar och Kronoberg län. Den 
enkla preliminära analysen i detta avsnitt pekar därmed på att flera faktorer förutom trafikar-
bete sannolikt bidrar till antalet viltolyckor. Betydelsen av viltpopulationen analyseras i de föl-
jande avsnitten i detta kapitel.  

6.2 Konceptuell ansats för beräkning av effektsamband mellan viltolyckor, trafikar-
bete och population 

Ett grundläggande antagande vid beräkningar av påverkan av trafikarbete och viltpopulation är 
att antalet olyckor, V

tO med ett viltslag, V, under en viss tid, t, såsom ett år, är en linjär funktion 

av trafikarbete, Tt, och viltpopulationen, V
tP , vilket skrivs som: 

V
tt

VV
t PTO α=                                                                                                                          (1) 

 

där αV är den så kallade olyckskoefficienten som anger hur mycket antalet olyckor förändras när 
trafikarbetet ändras med en enhet, t.ex. en miljon körda personkilometer, vid en oförändrad vilt-
population. På motsvarande vis mäter αV förändringen i antalet olyckor när viltpopulationen för-
ändras med en enhet, och trafikarbetet är oförändrat. Givet att vi har information om αV kan vi 
därmed beräkna antalet viltolyckor baserat på trafikarbete och viltpopulation. Detta mått skiljer 
sig från det enkla måttet som användes i avsnitt 6.1 och skrivs som:  

V
t

V

t

V
tV

t P
T

O
S α==                                                                                                      (2) 

vilket utgår från att effektsambandet inkluderar viltpopulationen. Det betyder att V
tS kan öka 

eller minska beroende på viltpopulationen, vilket i sin tur innebär att vi måste ha information 
om αV , V

tP och V
tT för att kunna predicera V

tO . Viltpopulationen kan variera mellan åren bero-

ende på bl.a. jakttryck och tillgång på föda. 

En stor utmaning är dock att få information om V
tP . Till skillnad från data på trafikarbete finns 

det inte officiell statistik på V
tP . Om sådana data skulle finnas över en tillräckligt lång tidsperiod 

vore det möjligt att få uppgift om αV genom att skatta sambandet i ekv. (1). Eftersom detta inte 
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är möjligt måste vi få information om αV och V
tP  med andra metoder. I denna studie har vi valt 

en metod utvecklad inom den internationella litteraturen om fiskeekonomi (t.ex. Clark 1990). 
Den baseras på två grundläggande antagande. En är populationen uppvisar en logistisk tillväxt 
över tiden. Det andra är att använda förändringar i fångst i förhållande till insats av fiske, t.ex. 
antal arbetade timmar, som en approximation på förändringar i populationen.  

Det första antagandet innebär att tillväxten av en viltpopulation är S-formad, vilket illustreras i 
figur 6.5. 

 

   Viltpopulation, PV 

  

     PV, Max 

 

 

 

 

 

 

                       0                                                                       tid 

Figur 6.5 . Illustration av tillväxt i viltpopulation över tiden 

 

I det första skedet har vi en tilltagande tillväxt, i det andra en avtagande där populationen till 
slut når en maximal nivå, PV, Max, som bestäms av tillgång på och konkurrens av föda, landskaps-
karakteristika mm. Utvecklingen av populationen bestäms också av viltolyckor och fällda djur 
genom jakt, V

tF , och landskapsvariabler,  i
tL  där i=1,..,n olika landskapskarakteristika, vilket be-

skrivs som 

i
t

iV

i

V
t

V
tV

V
tVV

t
V

t LmFO
P

P
rPP ,

max,1 1 ∑+−−







−+=+                                                          (3) 

Där rV är den så kallade ’inneboende tillväxttakten’ som anger tillväxttakten i population utan 
tryck i form av olyckor eller jakt. På samma sätt visar PV, Max den maximala populationen utan 
dessa tryck. Vi kan nu ersätta V

tO  i ekvation (3) med uttrycket i ekvation (1), vilket ger 

i
t

iV

i

V
ttt

V
V

V
tV

t
VV

t
V

t LmFPT
P

P
PrPP ,,

max,1 1 ∑+−−







−+=+ α                                             (3’) 

 

Det andra antagandet innebär att vi kan approximera tillväxttakten i populationen, d.v.s. 

V
t

V
t

V
t

P

PP −+1
, med förändringstakten i antalet olyckor per trafikarbete, dvs.  V

tS i ekvation, (2), med 

V
t

V
t

V
t

S

SS −+1
. Ett alternativ till 

V
tS  är fällda djur per jaktinsats. Problemet med fällda djur per jakt-

insats som ett mått är att det inte finns data på jaktens omfattning såsom antal aktiva jägare och 
jaktdagar, utan enbart på antalet jaktkort. Gren et al. (2016) har visat att (3’) då kan skrivas om 
till en regressionsekvation som kan skattas med ekonometriska metoder för att få information 
om värdet på parametrarna αV, rV, PV, max och mV,i  som; 
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V
t

i
t

iV

it
V

t
V

t
VV

t
VVV

t LmSFTSrY ελαβ +++++= ∑ ,/                                                 (4) 

där 

t

V
tV

t T

O
S = ,  och 

V
t

V
t

V
tV

t S

SS
Y

−
= +1

 . Skattning av regressionen i (4) ger oss information om koef-

ficienten αV som vi behöver för att kunna beräkna viltolyckor enligt ekvation (1). För att kunna 

beräkna 
V

tP  behöver vi också  
Vr  och PV,max.  Sistnämnda fås genom max,VV

V
V

P

r

α
β = . Gren m. 

fl. (2016) visar att beräkning av 
Vr beror på vad man antar om effekter av landskapsvariablerna; 

antingen har de en direkt effekt på populationstillväxten eller en indirekt via effekt på 
Vr

. I 

denna studie antar vi att en indirekt effekt vilket gör det möjligt att beräkna 
Vr

för varje län, vil-

ken ges av i
t

iV

i

VV
t Lmrr ,∑+=  (se Gren m.fl. 2016).  

6.3 Skattning av viltpopulation och trafikolyckor 

I syfte att skatta ekvation (4) använder vi data för olika län och år (2003–2015), som beskrivs 
närmare i Gren och Jägerbrand (2017). Eftersom det är paneldata testar vi för förekomst av fixa 
effekter mellan länen, vilket inte stöddes av Breusch-Pagan tester. Däremot visade test på före-
komst av korrelationer mellan länen som kan förklaras av gemensamma styrmedel och förord-
ningar gällande vilt- och trafikförvaltning i Sverige. Sådana korrelationer ger ineffektiva skatt-
ningar om man använder Ordinary Least Square (OLS), som är en vanlig metod. Vi genomförde 
därför skattningar med Driscoll och Kraay (1998) standardavvikelser som korrigerar för 
heteroskedasticitet och samvariationer mellan län och tidsperioder. Vidare undersökte vi före-
komst av multikolliniaritet, vilket inte visade sig vara ett problem.  Vi skattar separata regress-
ioner för varje viltslag. I regressionen ingår data på viltolyckor, trafikarbete, och djur. De land-
skapsvariabler vi inkluderar är; andelar av skogsmark, och åkermark, och andel stängslade 
vägar av totala längden på vägnätet. Underlag för landskapsvariablerna skogsmark, betesmark 
och jordbruksmark var markanvändning i Sverige efter län och markanvändningsklass (SCB 
2016).  

Resultaten visade att förändringstakt i olyckor/trafikarbete som beroende variabel ger bäst 
skattningar för rådjur och vildsvin och förändringstakt i fällda djur/jaktkort för älg, se tabell 6.1. 
Resultaten visar också att rV är signifikant och positiv för samtliga viltslag, och att trafikarbete 
har signifikant och negativ effekt på tillväxttakten för rådjur och vildsvin, vilket också gäller för 
jaktkort på tillväxttakten av älg.  
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Tabell 6.1.  Resultat från regressioner med OLS och Driscoll and Kray standardavvikelse (p-värden inom parantes). 

Variabler  Älg  Rådjur  Vildsvin  

Konstant, rV 0,064* (0,078) 0,346*** (0,001) 0,461** (0,013) 

Jaktkort -0,0128-3*** (0,000)   

Trafikarbete,milj. Km  -0,033-3*** (0,001) -0,004-3** (0,021) 

Fällda djur/jaktkort -0,140** (0,013)   

Olyckor/trafikarbete  -0,282*** (0,000) -1,635 *** (0,001) 

Olyckor*Jaktkort/ Fällda djur 0,066-3*** (0,003)   

Fällda djur*Trafikarbete/Olyckor  0,005-3*** (0,001) 0,001-3 (0,287) 

Skog 0,056-4*** (0,000) -0,021-4 (0,368) 0,026-4* (0,071) 

Jordbruksmark -0,164-3 (0,162) -0,220-3 (0,277) 0,312-3 (0,225) 

Betesmark 0,836-3 (0,274) 1,128-3 (0,401) -0,360-3* (0,082) 

Stängsel, km/vägnät mill km  -0,45-3* (0,082) -1,311** (0,021) 

R2 0,15 0,17 0,13 

Prob>F 0,000 0,000 0,000 
*** signifikans>0.01; ** signifikans>0.05; *signifikans>0.10 

 

Resultaten är statistiskt acceptabla genom att flera koefficienter är signifikanta och ekvation-
erna som sådana är signifikanta genom att prob>F är 0,000 för samtliga regressioner. Resultaten 
är också teoretiskt rimliga där konstanten, som anger inneboende tillväxttakten i populationen 
(rV) är signifikant och positiv. Vidare har ’Jaktkort’ och ’Trafikarbete’ negativ och signifikant ef-
fekt som förväntat. Ökat jakttryck respektive trafikarbete minskar tillväxttakten och framtida 
populationer. ’Fällda djur/jaktkort’ och ’Olyckor/trafikarbete’ visar också signifikant och negativ 
påverkan vilket avspeglar en logistisk populationsfunktion där tillväxttakten avtar när populat-
ion ökar (se figur 6.5). För en närmare förklaring av övriga variabler hänvisas till Gren and Jä-
gerbrand (2017). 

Som visats kan vi beräkna populationer av de olika viltslagen med hjälp av regressionsresultaten 
i tabell 6.1. För att beräkna olyckor behöver vi också information om värdet på olyckskoefficien-
ten αV, som fås av den skattade koefficienten för ’Trafikarbete’ för rådjur och vildsvin.  På mot-
svarande vis ger koefficienten för ’Jaktkort’ information om hur mycket antalet fällda djur ökar 
när antalet jaktkort ökar med en enhet vid en viss populationsnivå. För att få uppgift om αV för 
älg beräknar vi denna med hjälp av den skattade koefficienten för ’Fällda djur/trafikarbete’ (se 
Gren och Jägerbrand, 2017). I tabell 6.2 redovisar vi beräknad genomsnittlig population per län 
och transportkoefficient. Dessutom visar vi den skattade inneboende tillväxttakten, rV, eftersom 
nivån på denna påverkar beräkning av framtida olyckor.  

 

Tabell 6.2.  Beräknad population, transportkoefficient och inneboende tillväxttakt år 2015. 

 Älg  Rådjur  Vildsvin  

Skattad population/län (antal 
län med respektive viltslag) 

20 800 (20 län) 22 380 (21 län) 18 320 (13 län) 

Transportkoefficient 0,0000046 0,0000325 0,0000044 

Inneboende tillväxttakt/län 0.15 0.35 0.47 
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Det är svårt att genomföra våra populationsberäkningar med andra studier eftersom motsva-
rande beräkningar genomförts endast för vildsvin. En enkel överslagsberäkning pekar på att po-
pulationerna av älg, rådjur och vildsvin i Sverige uppgår till 416 000, 469 980 respektive 238 
160.  

Två studier har beräknat populationer av vildsvin; Gren m.fl. (2016) och Jansson m.fl, 2012). 
Gren m.fl. (2016) använde liknande metod som redovisats i detta kapitel och beräknade en po-
pulation på 127 000 under 2011. Jansson m.fl. (2012) utnyttjade en modell med åldersstruktur 
och skattade en population på 150 000 för 2011. Vår beräkning på 238 160 vildsvin år 2015 kan 
då vara rimlig med tanke på den höga inneboende tillväxttakten på 0,47, vilken också överens-
stämmer med resultat i Gren m.fl. (2016) och Jansson m.fl. (2012).  

Jägareförbundet (2017a, b) har gjort överslagsberäkningar av populationer av rådjur och älg. 
Man indikerar att antalet rådjur varierar mellan 20 och 60 per 1000 ha produktiv skogsmark 
(Jägareförbundet 2017a). Våra resultat innebär en densitet på ca 45 rådjur/produktiv skogs-
mark, vilket faller inom Jägarförbundets skattade intervall. Enligt Jägareförbundet (2017b) vari-
erar älgpopulationen i Sverige mellan 300 000 och 400 000, vilket innebär att vår beräkning på 
416 000 överstiger det övre intervallet något.  

Med hjälp av informationen i tabell 6.1 och uppgift på genomsnittlig trafikvolym för de län där 
viltslagen förekommer kan vi beräkna antalet olyckor enligt ekvation (1) i kapitel 6.2. Vi gör 
detta för år 2015 och jämför med rapporterade olyckor av NVR, vilket redovisas i tabell 6.3.  

 

Tabell 6.3.  Trafikvolym, beräknade och rapporterade olyckor, och relativ över(underskattning) av beräknade trafi-
kolyckor i genomsnitt per län för olika viltslag 2015. 

 Älg  Rådjur  Vildsvin  

Trafikvolym, milj. km (RUS, 2016) 2832 2631 3093 

Beräknade trafikolyckor (population * transportkoefficient* trafikvolym) 271 1896 249 

Rapporterade olyckor, NVR (2016) 261 1750 263 

Beräknade trafikolyckor/rapporterade 1.04 1.08 0.95 

 

Resultaten i tabell 6.3 pekar på att avvikelsen av de beräknade jämfört med de som rapporterats 
i NVR (2016) är mindre än 10% för samtliga viltslag. För älg och vildsvin är avvikelsen maxi-
mum 5% och för rådjur är den 8%. 

6.4 Prognos av trafikolyckor 2015–2030 

Med utgångspunkt från rapporterade antalet trafikolyckor, totalt och för olika viltslag, gör vi 
prognoser på viltolyckorna för perioden 2015–2030. Trafikverket (2014) beräknade att den ge-
nomsnittliga årliga ökningstakten i trafikarbetet under perioden uppgår till 0,7%.  

Tillväxten i populationerna beror också på hur mycket vilt som fälls. I syfte att illustrera betydel-
sen av jakt beräknar vi trafikolyckor under två olika antaganden; i) oförändrat jakttryck jämfört 
med 2015 och ii) minskat jakttryck med 25% (figur 6.6).  
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Figur 6.6. Prediktion av totala antalet olyckor 15 år från 2015 under olika antaganden om jakttryck. 

 

Vid ett oförändrat jakttryck ökar antalet olyckor med ca 12% under hela perioden. Orsaken till 
denna ökning är olyckor med vildsvin, som mer än fördubblas (figur 6.7). Det beror på den höga 
inneboende tillväxttakten i populationen. Olyckorna med älg och rådjur är däremot relativt oför-
ändrade under perioden.   

 

 

Figur 6.7.  Beräknad utveckling av trafikolyckor med olika viltslag för perioden 2015–2030 vid oförändrat jakttryck. 

 

 

När jakttrycket minskar ökar populationen av vilt och därmed också viltolyckorna. Enligt våra 
beräkningar ökar totala antalet viltolyckor med ca 50% när jakttrycket minskar med 25%. 
Olyckor med samtliga viltslag ökar med minst 30% (figur 6.8). 
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Figur 6.8.  Beräknade olyckor med olika viltslag för period 2015–2030 vid ett minskat jakttryck med 25%. 

 

I absoluta tal är ökningen av olyckor ca 22 500, vilket är nästan fyra gånger så mycket jämfört 
med ett oförändrat jakttryck. Olyckor med rådjur svarar för den största delen, ca 13 400, följt av 
vildsvin, ca 6 700, och älg, ca 2 400. 

På motsvarande vis kan vi beräkna utveckling av risk för olycka, definierad som olyckor/trafik-
arbete för olika viltslag, under perioden. I tabell 6.4 redovisas beräknade risker för år 2015 och 
2030. 

 

Tabell 6.4.  Beräknade risker för trafikolyckor med olika viltslag för år 2015 och 2030 under olika antaganden om 
jakttryck. 

Olyckor/milj. körda km  Älg  Rådjur  Vildsvin  

2015 0,09 0,66 0,09 

2030:    

     Oförändrat jakttryck 0,08 0,61 0,17 

Minskat jakttryck med 25% 0,12 0,82 0,20 

 

Under oförändrat jakttryck minskar risken något för olyckor med älg och rådjur då de beräk-
nade olyckorna (figur 6.7) är tämligen oförändrade under perioden och trafikarbetet ökar. Det 
gäller inte för vildsvin för vilka risken nästan fördubblas. När jakttrycket minskar ökar risken för 
samtliga viltslag då populationerna ökar och ökningstakten i trafikarbetet är oförändrad.  
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7 Viltolycksstatistik 

7.1 Begrepp och definitioner 

• Olycksfrekvens – beskriver tätheten av olyckor längs vägnätet i antal olyckor per 10 km 
väg och år. 

• Olycksrisk – beskriver risken för bilförarna att råka ut för en olycka med vilt. Det mäts 
som antal olyckor per körd vägsträcka (ÅDT fordon*väglängd) och år. 

• Viltolycka – definieras som vägtrafikolycka där vilt är den främsta orsaken till skadorna 
på fordon och person. Olyckor där vilt initialt varit involverat, t.ex. när en bil väjde för 
vilt och körde i diket eller krockade med annat fordon, är inte klassade som ”viltolycka” 
och finns ej med i den officiella statistiken utan refereras till som ”viltrelaterad olycka”. 

• Mörkertal – är den andelen olyckor som inte kommer till polisens kännedom, dvs. som 
inte polisanmäls alls.  

• Bortfall – uppstår efter polisanmälan i samband med klassning och registrering av hän-
delsen, samt överföringen av uppgifter mellan databaser.  

• Makronivå – analyser eller samband som berör storskaliga effekter på nationell eller 
länsnivå och/eller längre tidsserier. 

• Mikronivå – analyser eller samband som tar hänsyn till faktorer och mönster på lokal 
skala och som t.ex. kan appliceras i enskilda vägprojekt. 

• Trafikarbete – är produkten av antal fordon (ÅDT) och längden av vägsträckan som for-
donen trafikerar (fordon*km) och beskriver den sammanlagda körsträckan per år (mak-
ronivå) eller dag (mikronivå). 

• ÅDT – årsdygnstrafik, är förkortningen av trafikmängd per årsgenomsnittlig dag. 

• Hjortolyckor – olyckor med antingen dovhjort och kronhjort. Det kan vara svårt att skilja 
mellan arterna; felaktiga artangivelser är vanliga särskilt i STORM. Eftersom båda arter 
dessutom uppvisar samma utvecklingstrend grupperas de i analyserna.   

7.2 Data på viltolyckor 

Den aktuella svenska statistiken för vägtrafikolyckor med vilt omfattar arter som listas i § 40 i 
jaktförordningen (1987:905), dvs. stora rovdjur som björn, varg, järv, lo; klövvilt som älg, hjort, 
rådjur, vildsvin, mufflonfår; samt arter som utter och örn. Sedan 2010 är olyckor med dessa ar-
ter anmälningspliktiga14. Olyckor med andra djur som t.ex. grävling, räv, trana, skogsfågel, igel-
kott, hare, med mera, oavsett deras bevarandestatus enligt EU-direktiven registreras inte och 
bortsett från enskilda forskningsprojekt (Göransson m.fl. 1978, Svensson 1998, Seiler m.fl. 2004, 
Helldin 2013), finns ingen uppskattning av incidenter med dessa djur.  

Den aktuella statistiken på vägtrafikolyckor med vilt (2010–2016) finns tillgänglig i tre olika, 
bara delvis överlappande och kompletterande databaser: STORM, ”RAR” och jägarrapporter från 
Nationella Viltolycksrådet (nedan förenklat till ”NVR”). Skillnaderna mellan databaserna STORM, 
RAR och NVR kan användas för att uppskatta och korrigera bortfall och få en mer heltäckande 
viltolycksstatistik (se även Seiler & Jägerbrand 2016). 

Olycksstatistiken redovisas på olika nivåer: 

1) Aggregerade data på antal rapporterade olyckor per län och år och art   

                                                             
14 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jaktforordning-1987905_sfs-1987-905/ 
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2) Genomsnittliga olycksfrekvenser per 10 km och år för varje län och art, uppdelat på 
ÅDT-klass, hastighetsklass och funktionell vägklass (=antal olyckor relaterat till längd 
vägsträcka) 

3) Genomsnittliga olycksrisker per 100 000 fordonskilometer (motsvarande ’trafikarbete’) 
per år för varje län och art, uppdelat på ÅDT-klass, hastighetsklass och funktionell väg-
klass (= antal olyckor relaterat till körd vägsträcka) 

4) Korrektionsfaktorer för uppskattning av verkligt inträffade olycksfrekvenser och risker 
(per län och art) 

 

7.2.1. STORM 

Vägtrafikolyckor med vilt polisanmäls via det allmänna larmnumret 112. Vid anmälan anges 
bland annat vilken viltart som varit involverat, var olyckan inträffade, hur svåra skadorna är för 
personer och för djuret. Anmälan registreras i Polisens databas STORM, där den kategoriseras 
och ges passande relationskoder. Olyckor där viltet varit den främsta orsaken till skadorna ko-
das som ”viltolycka” och ges en händelsekod för ”vilt” (kod 3004) eller/och ges motsvarande re-
lationskoder (kod R220 för älg, R211 = kronhjort, R212 = dovhjort, R213 = rådjur, R114 = vild-
svin). I enstaka fall (<0,5%) kan viltrelaterade fall (med ovanstående relationskoder) ges en an-
nan händelsekod som t.ex. kod 9017 (skadat eller omhändertagit djur) eller också 3003 (person-
skada). Olyckor där vilt endast varit initialt involverat men där skadeorsaken är en annan (t.ex. 
vid dikeskörning efter en väjning för vilt), kodas ej som ”viltolycka” och tas inte upp den senare 
viltolycksstatistiken. Dessa fall är mycket svåra att spåra i STORM; i bästa fall finns någon an-
märkning om vilt i olycksbeskrivningen. Om djuret befaras kommit till skada kan anmälan trots 
allt trigga ett platsbesök eller eftersök med följande jägarrapport även om det inte föreligger en 
viltolycksrapport i STORM. Avvikelsen mellan jägarrapporterade fall och STORM-rapporter an-
tyder att kanske runt 10–15% av polisanmälda fall tillhör denna kategori (se nedan om mörker-
talet). 

Sökningen i STORM för åren 2010 – 2016 gav totalt 330 883 händelserapporter kodade för klöv-
vilt på väg, varav 329 701 med initial kod 3004 (Tabell 7.1; hämtad i april 2017). 

 
Tabell 7.1.  Antal olyckor med klövvilt under 2010–2016 som återfinns i databaserna STORM och NVR och i kom-
bination av dessa. 

Viltolyckor enligt:  Älg   Rådjur   Hjort   Vildsvin   Allt klövvilt  

STORM (anmälan)  38 504     251 010     16 244     25 125     330 883    

RAR (polis)  40 872     254 134     12 614     25 593     333 213    

NVR (jägarrapporter)  35 724     193 604     15 076     21 185     265 589    

finns enbart i NVR  9 121     31 806     2 337     3 025     46 289    

finns enbart i STORM  11 901     89 212     3 505     6 965     111 583    

finns i båda databaser  26 603     161 798     12 739     18 160     219 205    

Kombination NVR + 
STORM 

 47 625     282 816     18 581     28 150     377 172    

 

7.2.2. Polisregister ”RAR” 

Händelserapporter i STORM överförs manuellt till Polisens trafik- eller kriminalregister (T-RAR 
och K-RAR). Vid överföringen skapas nya, förenklade positionsangivelser vilka inte alltid exakt 
överensstämmer med den ursprungliga positionen vid anmälan. Vissa tillägg och rättningar, 
främst genom uppgifter som polisen har kompletterat med i samband med inskrivningen av 
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händelsen i T-RAR eller K-RAR eller efter en eventuell utkörning. Uppgifter om djurart, olycks-
plats och tid är i regel inte verifierade.  

Det finns dock delvis större och svårtydda avvikelser mellan olyckstal registrerade i STORM och 
i RAR. Avvikelserna kan t.ex. bero på tekniska fel i Polisens datasystem15 eller utebliven överfö-
ring som medför att inte alla händelser i STORM återfinns i RAR. Dels kan olyckor som ursprung-
ligen inte kodades som viltolycka får koden ändrad retroaktivt efter att ha överförts till RAR. Av-
vikelserna slår åt båda håll utan att ett mönster framträder och skiljer sig mellan åren, djurar-
terna och länen. Avvikelserna varierar i genomsnitt mellan +10% (för älg) till -9% (för vildsvin) 
per län. 

Statistiken i RAR utgör den ”officiella” statistiken som Nationella Viltolycksrådet (NVR16) publi-
cerar årligen. Den räcker tillbaka till år 2003, och är därmed särskilt lämpade för en översiktlig 
analys av storskaliga mönster och effektsamband på nationell nivå, men den saknar den rums-
liga upplösningen i STORM och NVR:s jägarrapporter och bör därför ej användas i GIS-analyser, 
särskilt inte för åren efter 2010. Enligt Nationella Viltolycksrådet omfattar polisregistren sam-
manlagt 333 213 olyckor med älg, rådjur, hjort och vildsvin under åren 2010–2016 (tabell 7.1). 
Mellan år 2003 och år 2017 har antalet klövviltsolyckor nästan fördubblats (från 33 112 till 608 
035 olyckor; data hämtat den 9 januari 2018).  

7.2.3. Jägarrapporter enligt NVR 

Sedan 2010 föranleder flertalet polisanmälda vägtrafikolyckor med vilt ett platsbesök genom en 
kontaktperson eller eftersöksjägare som utfärdar en s k jägarrapport med uppdaterade uppgift 
om bland annat plats och djurart. Jägarrapporter utgör den mest exakta och geografiskt korrekta 
informationen om viltolyckor. Rapporterna sammanställs och tillhandahålls av Nationella Vilto-
lycksrådet. Efter en viss uppstartsfas under 2010–2013 finns jägarrapporter för runt 80% av de 
i STORM klassade viltolyckor. Runt 17% av jägarrapporterna matchar dock inte med de i STORM 
kodade viltolyckorna. Denna avvikelse varierar endast lite mellan länen och åren dock är störst 
för älg (>25 %) och minst för rådjur (15 %). Avvikelserna kan dels bero på att inte alla olyckor 
där vilt varit involverat kodats som viltolycka i STORM, med de kan också ha påverkats av manu-
ella fel vid registreringen av händelsens ID-nummer eller korrigeringar av artangivelsen (t.ex. 
om en anmälan av en rådjursolycka i STORM visar sig efter kontrollbesöket vara en påkörd räv). 
Hur stora dessa andelar kan vara är okänt, men det är inte orimligt att utgå från att felaktiga ID-
numren förekommer i 5% av fallen och resterande 12% är fall som inte kodats som viltolycka 
men återfinns ändå som jägarrapport.  

Totalt omfattar NVR statistiken 265 589 jägarrapporter för klövvilt för åren 2010–2016 (i april 
2017). Av dessa saknar cirka 4 % någon användbar platsangivelse, men efter komplettering av 
platsuppgifter från STORM kunde totalt 262 541 positionerade händelser användas i fortsatta 
geografiska analyser och länkas till en väglinje i NVDB.  

7.2.4. Kombination av STORM och NVR  

För att minimera mörkertalet i statistiken kompletterade vi olycksrapporter från NVR med poli-
sanmälda fall i STORM. Ca 58% av alla olycksrapporter finns i båda databaserna, ca 30% fanns 
enbart i STORM och hade ingen motsvarande jägarrapport, medan ca 12% fanns enbart som jä-
garrapport (tabell 7.2). I kombination summerades dessa till totalt 377 172 olyckor under 
2010–2016.  

                                                             
15 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik-och-register/STRADA-informationssystem-for-olyckor-skador/STRA-
DAsupport/senaste-nytt/stort-bortfall-for-polisrapporteringen-2014/ (2015-12-01) 

16 https://www.viltolycka.se/ 
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Olycksrapporter i STORM och särskilt från NVR saknar trots sin positionering ofta någon an-
vändbar uppgift om vilken väg som olyckan inträffade på. Dessutom är positioneringen inte all-
tid exakt och avviker i regel från den i NVDB angivna geografiska väglinjen. Vi uppskattade ett 
genomsnittligt positionsfel på omkring ±250 m. STORM data baserar på den i polisanmälan an-
givna platsen som polisen placerar längs en väg på kartan. För jägarrapporter används Google 
Maps TM eller GPS-enheter för att positionera händelserna vid inrapporteringen, och dessa kan 
skilja sig från både projektionen och koordinatsystem från den som används i NVDB.  

För att kunna koppla olyckorna till någon olycksväg i NVDB och därmed till respektive väg- och 
trafikattribut, behövde vi justera olyckspositionerna i GIS. Vi utgick från olyckor vars originalpo-
sition låg mindre än 250 m från en väglinje i NVDB och länkade händelsen till närmast större 
väg. Om en olycka positionerades mellan två vägar av olika klass (t.ex. klass 1 och klass 5), så 
valdes alltid den större vägen (vägklass 1) före den mindre vägen (vägklass 5) även om posit-
ionen låg närmare klass 5 vägen. Denna rutin användes för att undvika att olyckor länkades till 
mindre vägar bara för att dessa förekommer i högre täthet än större vägar. Rutinen medför en 
viss risk för överskattning av olyckor på större vägar, men stickprovstest av olyckor med känd 
olycksväg antydde att risken är försumbart.  

Olyckor med felaktig eller sämre positionering som inte kunde länkas till någon väglinje enligt 
NVDB uteslöts ur frekvensanalyser, men ingår i den aggregerade statistiken på länsnivå. I fort-
sättning grundar sig våra analyser på 373 463 positionssatta olyckor under perioden 2010 – 
2016 (tabell 7.2 och 7.3).  

 

Tabell 7.2 . Antal positionssatta olyckor med vilt under 2010–2016 som kan länkas till respektive olycksväg i 
NVDB och därmed användas i geografiska analyser av samband med väg och trafik.  

GIS-data Älg Rådjur Hjort Vildsvin Allt klövvilt 

finns enbart i NVR  8 399     29 998     2 162     2 836     43 395    

finns enbart i STORM  11 802     88 720     3 488     6 912     110 922    

finns i båda databaser  26 564     161 798     12 660     18 124     219 146    

Summa   46 765     280 516     18 310     27 872     373 463    
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Tabell 7.3 . Antal viltolyckor fördelade på län och djurslag. Kombinerade data från STORM och NVR under 
2010–2016 som kunde länkas till en väglinje i NVDB.  

Län Älg Rådjur Hjort Vildsvin Allt klövvilt 

AB   1 633     21 349     426     2 347     25 755    

C  1 465     13 497     512     1 552     17 026    

D  1 637     10 147     2 801     2 999     17 584    

E  1 340     13 567     3 600     1 706     20 213    

F  3 462     17 268     168     1 143     22 041    

G  2 703     13 626     103     2 806     19 238    

H  1 925     19 982     1 485     3 093     26 485    

I 
 

 2 102    
  

 2 104    

K  703     7 795     160     1 246     9 904    

LM  1 210     26 856     4 866     5 828     38 760    

N  1 485     9 448     319     1 420     12 672    

O  7 787     51 744     2 169     1 929     63 629    

S  3 894     16 682     122     156     20 854    

T  1 629     10 750     808     935     14 122    

U  796     7 188     499     530     9 013    

W  2 757     14 085     30     152     17 024    

X  1 642     8 758     12     30     10 442    

Y  1 565     5 143     35  
 

 6 743    

Z  3 266     5 501     144    
 

 8 911    

AC  2 849     3 103     47    
 

 5 999    

BD  3 017     1 925     2    
 

 4 944    

Summa   46 765     280 516     18 310     27 872     373 463    

 

7.3 Mörkertal och bortfall 

Det är uppenbart att statistik över händelser som rapporteras och hanteras av olika personer 
samt registreras i olika databaser inte kan vara komplett och heltäckande. Statistiken på vilto-
lyckor är inget undantag. Bortsett från att inte alla händelser inrapporteras, så förekommer all-
tid vissa fel vid registrering och överföring av uppgifter mellan databaser. En annan aspekt är att 
om bortfallen inte sker slumpmässiga utan systematiska så kan de skapa en skevhet i data och 
påverkar resultaten. Detta medför att det krävs anpassade korrektionsfaktorer för de olika ste-
gen i datahanteringen. En viktig slutsats är att olycksstatistiken alltid underskattar de verkligt 
inträffade olyckorna (se faktaruta 2).  

Det är känt att inte alla olyckor med vilt anmäls till polisen, trots att det finns anmälningsskyl-
dighet sedan 2010. Enligt en enkätundersökning med bilförare uppskattas detta mörkertal till 
runt 15±5% och skiljer sig inte mycket mellan arterna (Seiler & Jägerbrand 2016). Däremot kan 
förväntas att mörkertalet är störst för olyckor som bara orsakat lättare plåtskador, lägre för 
olyckor med svårare egendomsskador och lägst för olyckor med personskador (jämför Almkvist 
m.fl. 1980). Ett mörkertal på 15% är bara hälften av tidigare uppskattningar under 1970-talet, 
med andra ord har bilförarna blivit bättre att anmäla viltolyckor jämfört med för 40 år sedan. 
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Efter polisanmälan passerar uppgifterna flera filter och överförs till andra databaser. Dessa pro-
cesser skapar ett visst bortfall så att inte alla anmälda fall återfinns i den slutliga viltolyckssta-
tistiken. Under VIOL-projektet uppskattades att runt en tredje del av polisanmälda olyckor inte 
hamnade i Vägverkets slutliga viltolycksstatistik för statliga vägar (Almkvist m.fl. 1980). Idag 
(sedan 2000) då viltolycksstatistiken sammanställs centralt av Polisen och Viltolycksrådet, om-
fattar statistiken även kommunala och enskilda vägar, vilka står för runt 10% av alla olyckor. 
Registreringsprocesser och dataflöden har också blivit förnyade jämfört med VIOL-projektets 
tid.   

Vid en polisanmälan registreras händelsen i databasen STORM där den kodas efter den främsta 
orsaken till skadorna. Detta är standard för att undvika dubbelräkning av olyckshändelser, det 
medför å andra sidan att en viss andel av olyckor som orsakats av vilt inte utmärks som vilto-
lycka. Hur stor denna andel kan vara är okänt, men bland personskadeolyckorna i STRADA (jäm-
för kapitel 8.2.2) saknar runt en tredje del av händelserna (37%), som enligt olycksbeskriv-
ningen varit viltrelaterade, någon kodning för viltet (se Seiler & Jägerbrand 2016). Bland olyckor 
utan personskada är denna andel troligen mindre.  

Efter år 2013 föranledde omkring 80% av de i STORM kodade viltolyckorna en jägarrapport.  
Därutöver finns det i genomsnitt 17% av jägarrapporterna som saknar en motsvarande vilto-
lycka i STORM, se tabell 7.4.  

Vissa felregistreringar av jägarrapporter kan ha förekommit, men felet bedöms inte vara större 
än 5% av alla jägarrapporter eller ca 30% av de som saknar motsvarande viltolycka i STORM. 
Merparten (70% av 17% av 80=9,6 fall) antas utgöra olyckor som inte kodats som viltolycka i 
STORM. Antar man att olyckor med vilt som inte kodats till viltolycka i STORM har samma san-
nolikhet att föranleda platsbesök och jägarrapport, så skulle dessa 9,6 jägarrapporter motsvara 
12 fall i STORM eller drygt 10% av alla polisanmälda olyckor med vilt. Detta innebär att STORM 
statistiken på viltolyckor borde korrigeras uppåt med faktor 1,12 i genomsnitt (1,1 för rådjur 
och 1,15 för älg) för att räkna in även de fall som inte kodades som viltolycka.  

 
Ytterligare bortfall i olycksstatistiken uppstår när data från jägarrapporter och STORM ska an-
vändas i geografiska analyser. Dels innehåller inte alla olycksrapporter användbara positionsan-
givelser för olyckorna, dels kan positioneringen med t.ex. GPS blivit felaktig, dels används olika 
geografiska kartunderlag som exempelvis Google Maps och NVDB vid registrering och senare 
analys när olyckorna länkas till en väglänk. Genom att kombinera jägarrapporter från NVR med 
viltolycksrapporter i STORM kunde vi minimera bortfallet på grund av positioneringsfel till 
drygt 1%.  
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Faktaruta 2.  Relationen mellan data och databaser på vägtrafikolyckor med vilt 
 

 

 
A - Alla verkligt inträffade vägtrafikolyckor där klövvilt varit involverat 
 A1 = olyckor som inte polisanmäldes. Uppskattas till omkring 15% av alla fall. A = B*1,1764. 
 A2 = B = olyckor som polisanmäldes 
B - Polisanmälda fall 
 B1 = olyckor som inte kodats som viltolycka eller fått motsvarande relationskod och som inte heller åter-

finns i någon jägarrapport. Dessa olyckor är mycket svårt att spåra. 
 B2 = C+E1 = olyckor som kodats som viltolyckor och som finns antingen i STORM och/eller i någon jä-

garrapport 
C - Kodade viltolyckor i STORM 
 C1 = viltolyckor som saknar jägarrapport 
 C2~E2 = viltolyckor med motsvarande jägarrapport 
D - Kodade viltolyckor som överförts till polisens trafik- eller kriminalregister (RAR). 
 D≤C = antalet olyckor i RAR borde vara maximalt lika stort som i STORM. 
E - Jägarrapporter på olyckor med vilt 
 E2~C2 = jägarrapporter för kodade viltolyckor i STORM  
 E1 = jägarrapporter för olyckor med vilt som inte kodats som viltolycka i STORM eller som saknar mot-

svarande viltolyckor i STORM p g a okänd orsak 
F - Personskadeolyckor i STRADA där vilt varit involverat (motsvarar < 3% av alla polisanmälda olyckor i C). 

Vissa fall rapporterats via akutsjukhus och saknar polisanmälan. Antalet fall är dock troligen så litet att 
det inte påverkar uppskattningen av det totala antalet olyckor. 

G - Viltolycksrapporter som kan användas i GIS och länkas till väg i NVDB (se tabell 7.2) 
 G1 = viltolycksraporter i STORM som kompletterar där jägarrapporter saknas 
 G2 = jägarrapporter med motsvarande STORM uppgift som ingår i GIS-analyserna  
 G3 = jägarraporter som kompletterar viltolycksstatistiken i STORM 
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Tabell 7.4.  Uppskattning av bortfall och korrektionsfaktorer genom jämförelse mellan jägarrapporterade och i 
STORM registrerade viltolyckor under perioden 2010–2016. Se faktaruta 2 för förklaring av källor. Enligt kalkylen 
borde den kombinerade viltolycksstatistiken från STORM och jägarrapporter uppräkans med 35–50% (39% i 
genomsnitt) för att uppskatta det totala antalet inträffade olyckor där vilt varit involverat. Olycksfrekvenser som 
beräknades i GIS bör korrigeras uppåt med runt 41% för att uppskatta verkliga olycksfrekvenser. Observera att 
dessa korrektionsfaktorer i första hand gäller olyckor utan personskador. Jämför Seiler & Jägerbrand (2016). 

 

 

Slutsatser från bortfallsberäkningar:  

1) Mörkertalet för polisanmälan av viltolyckor (15±5%) verkar inte skiljas mycket mellan 
arterna, däremot skiljer sig mörkertalen för personskadeolyckorna (jämför kapitel 8). 

2) Bortfallen mellan databaserna är svåra att specificera och de beräknade korrektionsfak-
torerna måste därför anses som approximationer och inte exakta värden. Av säkerhets-
skäl rekommenderar vi att runda upp korrektionsfaktorerna. 

3) Aggregerad statistik på t.ex. länsnivå från STORM (för perioden 2010–2016) borde räk-
nas upp med 35% för att kompensera för olyckor som inte kodats som viltolycka.   

4) Olycksfrekvenser beräknade från en kombination av jägarrapporter och rapporter i 
STORM (under perioden 2010–2016) bör räknas upp med omkring 40–50% för att upp-
skatta antalet verkligt inträffade olyckor med vilt.  

5) Nationella viltolycksrådet planerar genomgripande förbättringar i registreringsruti-
nerna vilket kommer att minska bortfallen och öka säkerheten i statistiken efter år 2018. 
Nya korrektionsfaktorer behöver då tas fram.  
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7.4 Data på vägnät och trafik  

Alla väg- och trafikuppgifter för funktionell vägklass 0–6 (som i princip motsvarar statliga vägar 
enligt SCB) hämtades från NVDB (basår 2014). Vägar av klass 7–9 innehåller bara sporadiskt 
uppgifter om trafik och vägutformning. Vägarnas funktionella klass är ett övergripande kvalita-
tivt dock relativt villkorligt mått på vägens betydelse för vägtrafiken. Trafikflöden (antal fordon 
per årsmedeldygn, ÅDT) uppräknades till att motsvara olycksåret (för olycksrapporter) eller 
basåret (för länsstatistik). Extrapolering av ÅDT gjordes under antagandet att ändringar i trafik-
arbetet skedde likartat på alla vägar och ökningen låg omkring 1,1% per år och oavsett om ÅDT 
uppgiften i NVDB bygger på faktisk mätning, uppskattning eller beräkning. 

Trafikarbetet beräknades som produkt av uppräknat ÅDT-värde och längden av respektive väg-
länk i NVDB (antal körda kilometer per genomsnittligt dygn). Eftersom uppgift om ÅDT är inte 
heltäckande i NVDB bör vårt mått av trafikarbete per väg, län eller klass endast användas för 
geografiska jämförelser av viltolycksrisker på olika vägklasser, områden eller län. Det återspeg-
lar inte exakt det totala trafikarbetet eller dess förändring över tid enligt SCB.  

Uppgift om förekomst av viltstängsel hämtades från NVDB 2017. Data på första uppsättningsåret 
av viltstängslen hämtades från stängselinventeringen som Trafikverket genomförde under 2015 
(opublicerade data, jämför med Seiler & Olsson 2017).  

Vägnätet delades in i tätortsnära vägar och vägar på landsbygden enligt Trafikverkets definition. 
Alla vidare analyser fokuserade på ostängslade landsbygdsvägar.  

 
Figur 7.1. Samvariation mellan vägparametrar i NVDB: Vägstandard enligt funktionell vägklass, trafikvolym och 
hastighetsgräns är starkt korrelerade med varandra i och med att större vägar kan bära på mer trafik vid högre 
hastigheter än mindre vägar. Därmed är effekterna svåra att separera i sambandsanalyser för viltolyckor. Källa: 
NVDB 2014; uppgifter gäller ostängslade landsbygdsvägar med information om hastighet eller trafikvolym. 
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7.5 Effektsamband 

Viltolyckor uppstår genom samspel av ett flertal faktorer i tid och rum. Svenska och internation-
ella studier på viltolyckor har hjälpt att identifiera viktiga samband och mönster (Seiler 2003, 
Seiler 2005, Seiler & Helldin 2006, Langbein m.fl. 2010, Seiler m.fl. 2011, Hothorn m.fl. 2012, 
Rodríguez-Morales m.fl. 2013, Jägerbrand 2014, Steiner m.fl. 2014), men det finns fortfarande 
ett tydligt forskningsbehov för att kunna operationalisera dessa kunskaper och tillämpa de i ett 
praktiskt åtgärdsarbete mot viltolyckor.  

Viktiga orsaker för viltolyckor finns bland annat i djurens ekologi och beteende, trafikflödet och 
förarnas beteende, samt vägens utformning, landskapet, årstid och väderlek. Olyckor aggregeras 
på vissa platser och under vissa tider, men slumpen har ändå en stor betydelse för var och när 
olyckor inträffar (Seiler m.fl. 2016, Sjölund 2016). Det uppstår inte automatiskt fler olyckor bara 
för att viltstammar ökar eller trafiken tilltar, på samma sätt behöver inte olycksrisken minskar 
när man skjuter bort en del av djurstammen. Sambanden är dessutom skalberoende, dvs. stor-
skaliga mönster som syns på nationell nivå eller över lång tid behöver inte synas på lokal nivå 
eller under kortare tid (Seiler 2004). Regionala skillnader i djurens ekologi (t.ex. vintervandring 
i norr) och i miljöförhållandena (t.ex. snömängd) kan skapa olika trender och mönster i olycks-
tillbuden över landet. Slutsatser som dras från aggregerad statistik på makronivå (nationell eller 
länsnivå) kan därför bara med förbehåll appliceras på konkreta åtgärdsplaner på mikronivå.  

7.5.1. Storskaliga trender och samband 

Principiellt kan man förvänta sig att fler viltolyckor inträffar vid tätare djurstammar och vid 
högre trafikflöden. Historiskt sett finns det ett positivt samband mellan ökningen trafikarbete, 
växande djurstammar och allt fler olyckor på nationell nivå (jämför kapitel 6). Men detta sam-
band behöver inte synas på lokal nivå, där situationen är mer komplex och påverkas av andra 
störande faktorer som t.ex. djurens beteende (Seiler 2004).  

Sedan man började registrera viltolyckor under slutet av 1960-talet och särskilt efter 2003 har 
olyckor med klövviltarter (älg, rådjur, vildsvin och hjort) blivit allt vanligare i landet (figur 7.2). 
Utvecklingen har varit jämförbart på både väg och järnväg, trots att statistiken bygger på helt 
andra underlag. Denna förändring går parallellt med den stadigt ökande fordonsflottan och dess 
trafikarbete på vägarna (figur 7.3) och en ökande avskjutning av hjort och vildsvin efter 2003 
(figur 7.4). När viltstammar är under tillväxt, som rådjur under 1980 talet, älg under 1970-talet 
(Seiler 2004), hjort och vildsvin sedan år 2003, återspeglas denna tillväxt givetvis i ökande vilto-
lycksfrekvenser. Men när tillväxten avstannar eller populationerna minskar (som för älg efter 
1981 och för rådjur efter 1995), försvinner även signifikansen i sambandet mellan viltolyckor 
och avskjutningsstatistiken (figur 7.4).  

Om detta beror på biologiska faktorer eller bara är ett uttryck för att avskjutningsstatistiken 
(särskilt för rådjur) inte är ett optimalt mått på populationsutvecklingen är dock oklart. Antalet 
skjutna djur per område eller också per jaktkortsinnehavare påverkas både av tillgång på djur 
och jägarnas insats. En nedgång i avskjutningsstatistiken kan därför betyda såväl en nedgång i 
populationen men också en nedgång i den i jakten investerade tid och intresset. Kvoten trafikdö-
dade mot skjutna rådjur och älgar efter 2003 ökar i alla fall snabbt och ökningen förklaras bara 
till liten del (24% hos älg och 38% hos rådjur) av ökningen i trafikarbetet. 
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Figur 7.2.  Ökning i viltolyckstal sedan 2003. Trenderna är signifikant positiva för alla viltarter. De exceptionellt 
många olyckor med älg under vintern 2009/2010 är ett resultat av extrema snöförhållandena.  

 
 
 

  

Figur 7.3.  Korrelation mellan olyckstal och trafikarbete under åren 2003–2016. Sambanden är signifikanta för alla 
arter, även för älg när man exkluderar olyckorna under den extremt snörika vintern 2010.   
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Figur 7.4.  Sambandet mellan jakttryck (fällda djur per 100 jaktkort) och olycksrisk (olyckor per trafikarbete (miljon 
fordonskilometer) per år sedan 2003. Korrelationen är signifikant för de ökande stammarna av vildsvin och hjort 
men inte för rådjur eller älg.  

 
 
Vid jämförelser av länsvisa eller regionala data på olyckstal, olycksfrekvenser och risker (figur 
7.5 och 7.6), är det viktigt att beakta skillnaderna mellan områdena bakom de aggregerade sta-
tistikuppgifterna. Till exempel varierar länen inte bara i viltstammarnas storlek utan även i 
areal, väglängd, trafikarbete, sammansättningen av vägnätet, andelen stängslade vägar, hastig-
heter, med mera. Län som exempelvis Stockholm har en mycket högre andel tätortsnära vägar 
med mycket trafik än exempelvis Jämtland eller Västerbotten, som å andra sidan har en större 
andel landsbygdsvägar med intermediär till låg trafikvolym. Dessa skillnader påverkar olycks-
frekvenser och olycksrisker.  
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Figur 7.5.  Länsvis variation i antal viltolyckor med älg, rådjur, hjort och vildsvin kombinerade från data i STORM 
och jägarrapporter på alla vägar enligt NVDB under perioden 2010–2016. N=373 463 fall. Observera att olika 
diagram har olika skalor.  
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Figur 7.6.  Länsvis variation i genomsnittliga viltolycksfrekvenser (grått) och olycksrisker (svart) på statliga vägar 
med funktionell vägklass 0–6 under perioden 2010–2016. Observera att olika diagram har olika skalor.  

 

7.5.2. Hastighet 

En viktig faktor till trafikolyckor är hastigheten med vilken fordonen framförs (Elvik 2009). 
Högre hastigheter ger kortare reaktions- och inbromsningssträcka och därmed mindre chans att 
undvika en olycka, t.ex. när vilt plötsligt rör sig över vägen.  

Viltolycksfrekvenser och olycksrisker varierar signifikant med hastigheten på vägarna, men bil-
den är inte lätt att tyda (tabell 7.5, figur 7.7). Flest olyckor per km ostängslad landsbygdsväg in-
träffar vid en skyltat hastighet av 90 km/h, följd av vägar med 60, 80 dock ej 70 km/h. Vägar 
med lägre hastigheter än 60 km/h har mycket låga olycksfrekvenser, möjligen för att såväl dju-
ret som bilföraren har då mer tid på sig för att reagera och undvika en kollision. Olycksrisken i 
relation till körd vägsträcka är högst på vägar med hastigheter omkring 70–80 km/h men ovän-
tat liten på vägar med mycket hög hastighet. Denna låga olycksrisk på vägar med hög hastighet 
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kan vara en effekt av att hastigheten ofta samvarierar med trafikflödet och med vägstandard. 
Vägar som tillåter högre hastigheter har normalt en högre säkerhetsstandard, dvs. är bredare, 
har delad körfält, mitträcke osv. Dessa vägar bär i regel också mer trafik än vägar som tillåter 
lägre hastigheter. Sambandet mellan hastighet och viltolyckor bör alltså inte tolkas som att en 
ökning av hastigheten från t.ex. 90 till 110 km/h skulle medföra färre viltolyckor. Hastigheten är 
snarare ett proxy för en kombination av vägstandard och trafikbelastning. En hastighetsökning 
vid bibehållen vägstandard och trafikvolym leder med all säkerhet till högre olycksrisker. Ana-
lyser av älgolycksrisken under 1990-talet framhävde detta tydligt: hastigheten var en av de vik-
tigaste faktorerna i olycksprognoser (Seiler 2005).  

 
Figur 7.7.  Genomsnittliga (±95% konfidensintervall) olycksfrekvenser (vänster) och olycksrisker (höger) 
per skyltat hastighet och län för alla klövviltarter på ostängslade landsbygdsvägar under 2010–2016.  
 

Tabell 7.5. Antal viltolyckor på nationell nivå kombinerade från STORM och NVR under 2010–2016 
uppdelat på hastighetsklass för respektive väg enligt NVDB.  

Skyltat hastighet  Älg   Rådjur   Hjort   Vildsvin   Allt klövvilt  
okänt  6 204    45 370     1 503     2 932     56 009    

30 km/h  18     238     3     8     267    

40 km/h  109     1 037     23     40     1 209    

50 km/h  1 196     13 990     468     697     16 351    

60 km/h  436     3 465     84     194     4 179    

70 km/h  12 048     93 302     6 701     10 385     122 436    

80 km/h  10 492     52 571     3 831     6 643     73 537    

90 km/h  11 394     45 383     4 325     5 325     66 427    

100 km/h  3 753     15 550     1 023     1 043     21 369    

110 km/h  1 014     8 813     347     498     10 672    

120 km/h  130     1 260     24     131     1 545    

Summa  46 765     280 516     18 310     27 872     373 463    

 

7.5.3. Vägstandard och funktionell vägklass 

Olycksfrekvenser och olycksrisker skiljer sig tydligt mellan olika vägtyper. Här redovisas endast 
skillnaderna mellan funktionella vägklasser, en klassificering baserad på hur viktig en väg är för 
det totala vägnätets förbindelsemöjligheter (figur 7.8, tabell 7.6).  

De signifikant högsta olycksfrekvenserna rapporteras från mellanstora, ostängslade landsbygds-
vägar av klass 2–3, följt av huvudvägarna i klass 0–1. Lägst olycksfrekvens bland statliga vägar 
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har mindre landsvägar i klasserna 5–6. I relation till körd vägsträcka är dock olycksrisken på 
dessa små vägar högre än på de större, mer trafikerade vägarna. Kommunala och enskilda vägar 
i klass 7–9 har mycket låga olycksfrekvenser men eftersom trafikflödet inte är uppmätt på dessa 
vägar kan ingen olycksrisk beräknas.  

 
Figur 7.8.  Genomsnittliga (±95% konfidensintervall) olycksfrekvenser (vänster) och olycksrisker (höger) 
per funktionell vägklass och län för alla klövviltarter på ostängslade landsbygdsvägar under 2010–2016. 
 

Tabell 7.6.  Antal viltolyckor på nationell nivå kombinerade från STORM och NVR under 
2010–2016 uppdelat på funktionell vägklass enligt NVDB. Runt 10% av olyckorna har 
länkats till kommunala och enskilda vägar i klasserna 7-9. 

Funktionell vägklass Älg Rådjur Hjort Vildsvin Allt klövvilt 
0 6 170     27 272     1 512     1 367     36 321     

1 4 104     20 629     1 658     2 281     28 672     

2 6 425     32 027     3 923     4 965     47 340     

3 9 069     51 016     3 223     5 037     68 345     

4 9 066     77 311     4 462     7 534     98 373     

5 5 831     39 939     1 911     3 575     51 256     

6 384     4 028     133     337     4 882     

7 1 395     10 042     287     637     12 361     

8 2 459     10 372     632     1 284     14 747     

9 1 862     7 880     569     855     11 166     

Summa 46 765     280 516     18 310     27 872     373 463     
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7.5.4. Trafikflödet 

På nationell nivå (och länsnivå) korrelerar ökningen i trafikarbete med ökningen i viltolyckstal. 
Förändringen i trafikarbete bygger till stor del på en ökning i antalet fordon, i mindre utsträck-
ning på ökad körsträcka (TRAFA 201417). Ju fler fordon som trafikerar det svenska vägnätet, 
desto högre är alltså risken för att olyckor med vilt inträffar.  Detta må låta trivialt, men med 
högre rumslig upplösning i data syns att detta positiva samband mellan trafik och viltolyckor 
bara finns så länge trafikflödet är relativt lågt, under 5 000 ÅDT (figur 7.9 och figur 7.10). På 
större vägar och med högre trafikbelastning avtar olycksfrekvensen (och risken) däremot – och 
det trots avsaknaden av viltstängsel.  

Detta mönster och tröskelvärdet på omkring 5 000 ÅDT har beskrivits tidigare för olika viltarter 
och tolkats som ett tecken på att djuren undviker att springa över hård trafikerade vägar ef-
tersom de lättare uppmärksammar fordonen när trafiken blir tillräckligt tät (Seiler 2003, Hell-
din, Seiler m.fl. 2010, Jacobson m.fl. 2016, Seiler m.fl. 2016). Med andra ord ökar alltså trafikens 
avvärjande effekt först när avståndet mellan fordonen blivit tillräckligt litet.  

Denna beteenderespons hos djuren innebär att olycksfrekvensen inom ett givet område inte 
nödvändigtvis behöver öka i takt med att trafikflödet tilltar, utan kan uppvisa en motsatt trend 
när fler vägar inom området överskrider tröskelvärdet och djuren undviker att korsa vägarna. 
På samma sätt skulle olyckstillbuden kunna förväntas öka när vägar nedgraderas och bär på 
mindre trafik än tidigare (t.ex. när en ny vägkorridor öppnas som avlastar det befintliga vägnä-
tet).  

 

 
Figur 7.9. Genomsnittliga (±95% konfidensintervall) olycksfrekvenser (vänster) och olycksrisker (höger) per trafik-
flödesklass (i 1 000 ÅDT) och väglänk för alla klövviltarter på ostängslade landsbygdsvägar under 2010–2016.   
 

De två motsatta sambanden för trafikflöden - under, resp. över 5 000 ÅDT - syns hos alla fyra 
klövviltarter och kan användas för att uppskatta förväntade olycksfrekvenser i relation till tra-
fikvolymen på en given eller planerad vägsträcka (tabell 7.7). Sambanden är högt signifikanta 
och förklarar i genomsnitt över 95% av variationen i olycksfrekvenser på de mindre vägarna och 
81% på de större vägarna (tabell 7.8). Residualerna i det negativa sambandet (vid ÅDT>5 000) 
kan inte förklaras av variationen i medelhastighet; den samvarierar tydligt med trafikflödet. 
Andra faktorer i landskap, djurstammar eller vägutformning borde testas för att förklara de ob-
serverade avvikelserna från modellkurvan. Länsvis statistik finns i Bilaga A.  

                                                             
17 TRAFA 2014-03-26. Trafikarbetets utveckling för svenskregistrerade vägfordon. 
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Figur 7.10. Samband mellan trafikvolym (ÅDT fordon) och viltolycksfrekvens (per 10 km och år) på ostängslade 
landsbygdsvägar under perioden 2010–2016 för alla klövviltarter sammantaget. Beräkningen utgår från aggrege-
rade olycksdata på nationella nivå vid en indelning av vägsträckor i trafikflödesklasser av 500 ÅDT. Endast ÅDT-
klasser ingår som representeras av totalt minst 5 km väg. Upp till trafikflöden på 5 000 ÅDT ökar olycksfrekven-
sen med kvadratroten av ÅDT-värdet. På större vägar med en trafikvolym över 5 000 ÅDT avtar däremot olycks-
frekvensen med ÅDT kvoten. Bilden visar regressionskurvan med konfidensintervallen. 

Tabell 7.7.  Genomsnittliga olycksfrekvenser i relation till trafikflödesklasser (olyckor per 10 km ostängslad 
landsbygdsväg och år under perioden 2010–2016). Frekvenserna beräknades på aggregerade länsdata av 292 
659 olyckor på länk statliga vägar med passande trafikuppgift i NVDB. Länsvis statistik finns i bilaga A. 

ÅDT klass  Älg   Rådjur   Hjort   Vildsvin   Allt klövvilt  

<0.5k         0,20           0,86           0,06             0,11             1,24    

0.5-2k         0,90           4,53           0,32             0,55             6,29    

2-5k         1,96         10,54           0,98             1,39           14,87    

5-8k         1,90         11,40           1,32             1,41           16,04    

8-12k         1,20           9,89           0,59             0,92           12,59    

12-15k         0,79           7,61           1,13             0,70           10,23    

15-20k         0,72           7,68           0,50             0,43             9,34    

20-30k         0,44           7,18           0,32             0,46             8,40    

30-40k         0,24           3,83           0,26             0,32             4,66    

40-50k         0,18           4,28           0,05             0,16             4,66    

>50k*         0,67           8,29           0,03             0,09             9,08    

*  endast 49 km totalt, varav 35 km inom Stockholm län 

 

 

 

Del 1: ÅDT < 5000
Y(1) = -1,464 + 0,304*Sqrt(ådt)

Del 2: ÅDT ≥ 5000
Y(2) = -1,209 + 108425,0/ådt
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Tabell 7.8.  Funktionella samband mellan trafikvolym (ÅDT-fordon) och genomsnittliga olycksfrekvenser (per 10 
km och år) på ostängslade landsbygdsvägar i Sverige under perioden 2010–2016. ÅDT-värden per väglänk enligt 
NVDB extrapolerades för år 2014 och sammanfattades i klasser av 500 ÅDT. I analysen användes endast ÅDT-
klasser som representeras av mer än 5 km väg. Vägar som saknar trafikuppgift uteslöts. Totalt ingår 46 827 km 
ostängslad landsbygdsväg och 259 102 viltolyckor i analysen. Sambanden beräknades för trafikvolymer <5000 
ÅDT (positivt samband) och för större vägar med ÅDT>5 000 (negativt samband). Jämför figur 7.10. 

Art ÅDT tröskel N Samband F-kvot R2 

Allt klövvilt <5 000 ÅDT 11 Y(1) = -1,464 + 0,304*Sqrt(ådt) 200,43 0,95 

>5 000 ÅDT 58 Y(2) = -1,209 + 108425,0/ådt 241,92 0,81 

Älg <5 000 ÅDT 11 Y(1) = -0,029 + 0,036*Sqrt(ådt) 120,83 0,92 

>5 000 ÅDT 58 Y(2) = -0,316 + 12367,5/ådt 256,18 0,82 

Rådjur <5 000 ÅDT 11 Y(1) = -0,947 + 0,213*Sqrt(ådt) 191,12 0,95 

>5 000 ÅDT 58 Y(2) = -0,193 + 75140,6/ådt 156,34 0,73 

Hjort <5 000 ÅDT 11 Y(1) = -0,389 + 0,028*Sqrt(ådt) 17,87 0,63 

>5 000 ÅDT 58 Y(2) = -0,396 + 10553,9/ådt 140,25 0,71 

Vildsvin <5 000 ÅDT 11 Y(1) = -0,099 + 0,027*Sqrt(ådt) 55,16 0,84 

>5 000 ÅDT 58 Y(2) = -0,305 + 10363,0/ådt 151,21 0,72 

 

7.6 Slutsatser från geografiska analyser 

1. Viltolyckor har ökat mer eller mindre konstant i antal sedan 2003. 
2. Ökningen i olyckstal över åren skett med snabbare takt än ökningen i trafikarbetet. 
3. Ökningen korrelerar med ökningen i avskjutningen av hjort och vildsvin, men inte av rå-

djur och älg. 
4. Olycksfrekvensen ökar med ökande trafikarbete men endast fram till en genomsnittlig 

trafikvolym av omkring 5 000 ÅDT. På vägar med mer trafik avtar däremot olycksfre-
kvensen med stigande trafik. 

5. Olycksfrekvensen är därmed högst på mellanstora vägar. 
6. Vägklass, trafikvolym och hastighetsgräns är starkt korrelerade med varandra och är 

därmed svåra att separera i sambandsanalyser för viltolyckor.  
7. Det behövs fördjupade analyser av den rumsliga- och tidsmässiga variationen av olyckor 

på mikronivå, av effekten av viltstängsel på olycksfrekvenser, samt av skillnaderna mel-
lan viltolyckor med och utan personskador. Det är möjligt att utveckla detaljerade pre-
diktionsmodeller för viltolycksfrekvenser och testa/validera de mot befintliga data. 
Dessa modeller kan vara av stor hjälp i åtgärdsarbetet.  
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8 Skadekonsekvens och skadeföljd för viltolyckor 

En viltkollision leder inte nödvändigtvis till personskador eller egendomsskador. Det är i dagslä-
get oklart hur många olyckor som ger egendomsskador på fordon men avseende exempelvis kol-
lisioner med rådjur kan det antas att det inte är 100%. Kollisioner med djur ger olika typer av 
skador beroende på djurets storlek och hastighet, fordonshastighet, men även typ av bilkon-
struktion och hur förarna reagerar. Större djur såsom älg ger oftare svårare personskador och 
kollision med älg leder i högre grad till dödsolyckor än jämfört med kollisioner med andra typer 
av djur. Detta kapitel presenterar uppdaterade normalvärden för viltolyckor som används i ef-
fektmodellen för att beräkna frekvenser för utfall i antalet olyckor och antalet personer som blir 
dödade och skadade i viltolyckor. Beräkningarna utgår från totala antalet polisinrapporterade 
viltolyckor uppdelat på viltslag baserat på data från NVR, Nationella Viltolycksrådets databas 
(NVR 2017b) och STRADA, Swedish Traffic Accident Data Acquisition (Transportstyrelsen 
2017). En annan viktig del är olycksfrekvens för viltolyckorna uppdelat per ÅDT och län (kapitel 
7) samt kopplingen till viltpopulationernas storlek (kapitel 6).  

8.1 Begrepp och definitioner 

Polisrapporterade olyckor klassificeras efter skadegrader, dvs. dödad (D), svårt skadad (SS) och 
lindrigt skadad (LS) enligt följande: 

• Död: Död inom 30 dagar till följd av en trafikolycka.  
• Svårt skadad: person som till följd av en trafikolycka erhållit brott, krosskada, sönderslit-

ning, allvarlig skärskada, hjärnskakning eller inre skada, eller annan skada som väntas 
medföra intagning på sjukhus. 

• Lindrig skada: övrig personskada. 
 

STRADA är ett informationssystem med uppgifter från både polis och sjukvård. Sjukvårdens 
uppgifter kompletterar polisens inrapporterade uppgifter med mer detaljerad beskrivning och 
klassificering av skadorna. Risk för permanent medicinsk invaliditet (RPMI) klassas enligt föl-
jande i sjukhusrapporterade olyckor:  

• Mycket allvarligt skadad: personens medicinska invaliditet är minst 10 % 
• Allvarligt skadad: personens medicinska invaliditet är minst 1 % 
• Skadad: övrig personskada 
Begrepp och definitioner som presenteras nedan är helt i enlighet med ”Normalvärden för vilto-
lyckor på väglänk” (sektion 6.2.1.6) i publikationen: ”Kapitel 6 Trafiksäkerhet. Effektsamband för 
transportsystemet, Fyrstegsprincipen, Steg 3 och 4. Bygg om eller bygg nytt” (Trafikverket 2017). 
Begrepp och definitioner förklaras även i denna så att det går att läsa rapporten fristående, dvs. 
även ifall ändringar sker i begrepp och definitioner hos Trafikverket i framtiden.  

Värden för viltolyckor ges för frekvens för polisrapporterade olyckor (olyckor/km) samt perso-
ner från polisrapporter i STRADA avseende skadeföljd, döds-, svårt skadad-, lindrigt skadad- och 
egendomsskadeföljd samt för RPMI-värden. För RPMI värden används även sjukhusrapporterna 
för att få fram underlag på antal mycket allvarligt skadade (MAS) och antal allvarligt skadade 
(AS).  Dessa används för att beräkna utfall enligt:  

Antal skadade (dödade, svårt och lindrigt skadade): Sn = Ox * SFx 
Antal dödade: Dn = Sx * DFx 
Antal svårt skadade: SSn = Sx * SSFx  
Antal lindrigt skadade: LSn = Sx * LSFx   
Antal mycket allvarligt skadade: MAS = MAS/SS*SSn + MAS/LS*LSn  
Antal allvarligt skadade: AS = AS/SS*SSn + S/LS*LSn 
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Ox  olycksfrekvens, polisrapporterade olyckor/km för rådjur/hjort/ren och älgolyckor 
beroende på län och ÅDT. Detta redovisas i kapitel 7.  

SFx  skadeföljd (antal skadade eller dödade/polisrapporterad olycka) för älg och rå-
djur/hjortolyckor beroende på hastighetsgräns  

DFx  dödsföljd (antal dödade i % per skadad) för älg och rådjur/hjortolyckor beroende 
på hastighetsgräns  

SSFx  svårt skadad följd (antal svårt skadade i % per skadad) för älg och rådjur/hjorto-
lyckor beroende på hastighetsgräns  

LSFx  lindrigt skadad följd (antal lindrigt skadade i % per skadad) för älg och rå-
djur/hjortolyckor beroende på hastighetsgräns  

EFx  egendomsföljd (andel egendomsskador i % av polisrapporterade olyckor) för älg 
och rådjur/hjortolyckor beroende på hastighetsgräns  

 
För RPMI värden (Trafikverket 2017): 
MAS/SS  risk för mycket allvarlig skada givet svår skada  
MAS/LS  risk för mycket allvarlig skada givet lindrig skada  
AS/SS  risk för allvarlig skada givet svår skada  
AS/LS  risk för allvarlig skada givet lindrig skada 

8.2 Uttag av data 

Data över totala antalet viltolyckor vid olika hastighetsgränser hämtades från NVR databas och 
positionerades i GIS skikt med koordinater och sammanfördes med NVDB över det svenska väg-
nätet. Detta beskrivs i detalj i kapitel 7 viltolycksstatik. Beräknade värden för egendomsskador 
och skadeföljd baseras på viltolyckor per hastighetsgräns för olika viltslag och för åren 2010–
2016, se tabell 8.1. Detta uttag är baserat på både stängslade och ostängslade vägar samt lands-
bygd och tätort. Häri ingår alla inrapporterade viltolyckor under de år som berörs som kommit 
till NVR och som registrerats i databasen (dvs. det ingår både polisrapporterade och jägarrap-
porterade fall).  

 

Tabell 8.1.  Antal viltolyckor som skett mellan åren 2010–2016 och som inrapporterats till NVR, 
det Nationella Viltolycksrådet (NVR 2017b).   

Hastighetsgräns 
(km/h ) Älg Rådjur & hjort Vildsvin 

40 130 1 265 47 

50 1 179 14 178 691 

60 434 3 492 189 

70 11 908 98 554 10 310 

80 10 489 56 248 6 632 

90 11 392 49 528 5 321 

100 3 740 16 422 1 033 

110 969 8845 481 

120 124 1227 120 

Okänd 6 642 49 480 3 106 

Totalt 47 007 299 239 27 930 

 

8.2.1. Tätort och stängsel 

För beräkningar av skadekonsekvens och skadeföljd användes viltolyckor som skett för stängs-
lade och ostängslade vägar och i landsbygd och tätort. Detta beror på att STRADA inte anger ifall 
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olycksplatsen är stängslad eller ej, och avseende tätortsklassificering används troligtvis gene-
rellt principen att hastighetsgränser <50 km/h är tätort, alternativt att patienter anger ifall det 
var tätbebyggt eller ej i den frivilliga inrapporteringen via sjukhus. Det finns i dagsläget ingen 
koppling mellan NVDB (Nationell Vägdatabas18) och STRADA.  Det hade varit önskvärt att de an-
givna olyckorna med tätort som bebyggelsetyp verkligen skett inom tätort i enlighet med SCB19 
(dvs sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare). Det går att lägga in tätortspolygo-
ner för hand i kartan i STRADA men detta är oerhört tidskrävande för större mängder fall och 
speciellt när det avser hela Sverige.  

Ifall selektion gjorts som enbart omfattande STRADA uttag med GIS koordinater (för att kunna 
selektera ut tätortsolyckorna i GIS) så hade mycket av viltolyckorna fallit bort pga. obestämbar 
position eller osäker position, dvs. 14% av antal dödade personer, 21% av antal svårt skadade 
personer samt 23% av antalet lindrigt skadade (2010–2016). Ett ytterligare bortfall hade sen 
skett pga. att olyckorna skedde i område av tätortskaraktär eller längs stängslade vägar.  

Angående stängsel så antas det att stängslet är effektivt till 80% i nuvarande beräkningar. Vilt-
stängsel är en åtgärd som används för att minska antalet viltolyckor men är inte 100% effektivt 
mot viltolyckor trots detta. Djur tar sig igenom stängsel, exempelvis vildsvin kan gräva sig under 
och älgar har inte så stora svårigheter att forcera stängsel som är exempelvis lägre än 2,5 m. Pro-
blemet är att ifall viltolyckorna ändå inträffar på stängslade vägar så finns liknande risker för 
personskador och dödsfall eftersom skadekonsekvensen bestäms till stor del av fordonshastig-
het vid olyckstillfället. Skadekonsekvensen och skadeföljden av en viltolycka på en stängslad väg 
är således med hög sannolikhet väldigt lik den som sker på en ostängslad väg. Däremot skiljer 
sig olycksfrekvensen mellan stängslade och ostängslade vägar eftersom frekvensen av vilt som 
korsar vägen är lägre på de stängslade vägarna.  

8.2.2. STRADA uttag i detalj 

STRADA-materialet omfattar polisrapporterade olyckor åren 2010–2016. Uttag gjordes i novem-
ber 2017 och avsåg olyckor inrapporterade till och med 2016. Det finns ingen påverkan av efter-
släpning i inrapporterade olyckor eller skador. Uttaget omfattade hela databasen och polis 
och/eller sjukvård och tiden mellan 2010-01-01 till 2016-12-31. Totalt omfattade uttaget 39 
dödsolyckor, 132 allvarliga olyckor (ISS 9-), 377 måttliga olyckor (ISS 4–8), 3656 lindriga 
olyckor (ISS 1–3) samt 47 olyckor av osäker/okänd svårhetsgrad och 639 olyckor som ej var 
personskadeolyckor.  

Uttaget omfattade polisklassade: 41 dödsfall, 403 svårt skadade och 2981 lindrigt skadade. An-
del som klassades som annat än viltolyckor (dvs. ej W1 (rådjur/hjort), W2 (älg), eller W5 (vild-
svin)) var inga för dödsolyckor/dödsfall, 88 olyckor för svårt skadade (dvs. 22%), 492 olyckor 
med lindrigt skadade (dvs. 16%). Antalet skadade och dödade i olika typer av viltolyckor redovi-
sas i Tabell 8.2 totalt per viltslag och totala antalet dödade och skadade uppdelat på hastighets-
gräns och viltslag i Figur 8.1.  

Tabell 8.2. Antal dödade, svårt skadade och lindrigt skadade upp-
delat per viltslag för STRADA uttag 2010–2016.  

Viltslag Dödade  Svårt skadade  Lindrigt skadade  

Älg 38 352 2531 

Rådjur/Hjort 3 40 410 

Vildsvin 0 11 40 

Totalt 41 403 2981 

 

                                                             
18 http://nvdb.se/sv 
19 http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/tatorter-arealer-befolkning/ 
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Figur 8.1.  Översikt över antal skadade och dödade för viltolyckor vid olika hastighetsgrän-
ser. Data: 2010–2016 (STRADA).  
 

Till viltolyckor räknas de olyckor som uppfyller villkoret att de är klassade som olyckstypen W1 
(rådjur/hjort), W2 (älg), eller W5 (vildsvin), samt ifall de stod angivna som trafikelement (älg, 
rådjur/hjort, vildsvin). Materialet skannades av för att identifiera vilka olyckor som var vilto-
lyckor. Trafikelementet älg, rådjur, hjort eller vildsvin stod angivna när olyckan var klassad som 
viltolycka, men det förekom fall där annan olyckstyp angavs. I princip beror detta på att inrap-
porteringsprinciperna verkar variera mycket av okända anledningar. Det förekommer kollis-
ioner med vilt under olyckstyp och/eller med trafikelementet vilt angivet (både i kombination 
och för olyckstyp och trafikelement för sig). För väjningsolyckor förekommer det att olyckor 
klassas som viltolyckor eller ej viltolyckor, detsamma gäller ifall trafikelementet älg/rå-
djur/hjort/vildsvin angivits vid väjningsolycka.  

Hitintills har det antagits att man i inrapporteringen gjort åtskillnad på olyckor där sammanstöt-
ning med fordon förekommit efter krock med vilt (dessa klassas då som annan olyckstyp) eller 
där man sammanstött med vilt och sen inte haft någon annan typ av olycka. Ibland förekommer 
dock att man väjt/krockat för vilt och sen åkt av vägen, med eller utan efterföljande krock med 
exempelvis träd. Även dessa klassas ibland som viltolycka och ibland som annan typ av olycka. 
Väjning för vilt som lett till olycka klassas både som olyckstyp viltolycka och/eller med trafikele-
ment vilt och med annan olyckstyp. Från tidigare studier är det känt att det även förekommer 
viltolyckor som vare sig registreras som olyckstyp vilt eller som trafikelement vilt, exempelvis 
kan dessa avslöjas vid en fritextsökning i olycksbeskrivningen.  

Det är inte motiverat att använda uttag som endast omfattar olyckstypen W1 (rådjur/hjort), W2 
(älg), eller W5 (vildsvin) för att ta fram skadekonsekvenser och skadeföljd eftersom det inte av-
gränsar denna typen av olycka jämfört med övriga typer av olyckor då inrapporteringen för 
dessa inte är konsistent. Det går heller inte att identifiera eller avgränsa uttag för W1 (rå-
djur/hjort), W2 (älg) eller W5 (vildsvin) eftersom inrapporteringen för en viss typ av olycka 
även kan hamna som annan olyckstyp med trafikelement som älg/rådjur/hjort/vildsvin, fastän 
olyckan borde varit W1 (rådjur/hjort), W2 (älg) eller W5 (vildsvin).  

I detta uttag har därför både W1 (rådjur/hjort), W2 (älg) eller W5 (vildsvin) och trafikelementet 
älg/rådjur/hjort/vildsvin tagits med. En kontroll av olyckor med annan olyckstyp än W1 (rå-
djur/hjort), W2 (älg) eller W5 (vildsvin) har genomförts och de olyckor som inte orsakats av älg, 
rådjur, hjort eller vildsvin har tagits bort. Olyckstyp har sedan omvandlats från exempelvis sing-
elolycka till W1 (rådjur/hjort), W2 (älg) eller W5 (vildsvin) för att kunna hantera datat i pivot 
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tabeller i excel. Enbart olyckor där älg/rådjur/hjort/vildsvin varit orsak till olyckan har tagits 
med, dock är principen i STRADA att olyckor ej kodas efter orsak utan konsekvens. Enbart polis-
rapporterade olyckor och personer har använts för framtagning av skadeföljd och skadekonse-
kvenser (förutom uppgifter på totala antalet olyckor som tagits fram i kapitel 7 eftersom där 
även förekommer olyckor inrapporterade av eftersöksjägare).  

8.2.3. Normalvärde av konsekvens och RPMI 

För framtagande av normalvärde för konsekvens användes summan av antalet personer som 
dött, svårt skadats eller som blivit lindrigt skadade för varje hastighetsgräns samt per viltslag 
(dvs. älg, rådjur och hjort samt vildsvin). I STRADA rapporteras rådjurs- och hjortolyckor in till-
sammans varför de endast går att separera ifall man går in och klassar om dessa en och en. Utta-
get omfattade polisrapporter med totalt: 39 dödsolyckor (41 dödsfall), 332 olyckor med svårt 
skadade (403 personer), samt 2173 olyckor med lindrigt skadade (2981 personer). Uppdelat på 
viltslag var 92% av dödsolyckorna med älg och 8% med rådjur, 87% olyckor med svårt skadade 
med älg, 10% med rådjur och 2% med vildsvin, medan 83% av olyckorna med lindrigt skadade 
var med älg, 15% med rådjur och 1% med vildsvin.  

För beräkning av RPMI värden gjordes ett STRADA uttag för 2010-01-01 till 2017-12-31, den 13 
mars 2018. Databasen som användes var hela databasen och med matchade polis och sjukvård, 
personer och trafikantkategori personbil, samt olyckstyperna: W1 (rådjur/hjort), W2 (älg), W3 
(ren), W4 (annat vilt), W5 (vildsvin). Uttaget omfattade 11 dödade personer, 87 allvarligt ska-
dade (ISS 9-), 137 måttligt skadade (ISS 4–8) samt 1267 lindrigt skadade (ISS 1–3).  

8.2.4. Bortfall i STRADA 

Det har tidigare noterats att det finns bortfall i inrapporteringen till STRADA20. På grund av detta 
gjordes en analys av bortfall i viltolycksrapporterna (alla polisrapporterade som finns hos NVR) 
samt de viltolyckor som var inrapporterade i STRADA (Jägerbrand 2017). För STRADA blev slut-
satsen att inga korrigeringar för bortfall är nödvändiga för åren 2010–2016 för viltolyckor. Det 
finns ett visst bortfall för år 2015 men osäkerheten i bortfall mellan viltolyckor och alla olycksty-
per (-6% och -14%) gör det svårt att använda en viss procentsats för att korrigera.  

8.3 Resultat  

Normalvärden för konsekvens för viltolyckor beroende på hastighetsgräns uppdelat på älg, rå-
djur/hjort och vildsvin har tagits fram baserat på beräkningar för åren 2010–2016 och redovi-
sas i tabell 8.4, tabell 8.5 och tabell 8.6 separat för älg, rådjur och hjort och för vildsvin.  

Normalvärdena som föreslås är huvudsakligen baserade på de beräkningar som gjorts utifrån 
dataunderlaget men på grund av stor variation i underlaget har värden justerats så att de är mer 
rimliga utifrån trafiksäkerhetens fysiska principer och utifrån föregående normalvärden. En 
jämförelse har gjorts mot de värden som används i dagsläget och som anges i tabell 6–26 i nor-
malvärden för konsekvens (viltolyckor på länk) efter hastighetsgräns uppdelat på älg och rådjur 
som publicerats av Trafikverket (Trafikverket 2017). Originalvärden från dataunderlaget finns 
redovisade i bilaga B.  

De normalvärde för skadekonsekvens och skadeföljd som i dagsläget (år 2017/2018) används 
av Trafikverket visas i Tabell 8.3 (Trafikverket 2017).  

 

 

 

                                                             
20 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/STRADA-informationssystem-for-olyckor-skador/Bakgrund/Stora-mor-
kertal/ 
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Tabell 8.3.  Nuvarande normalvärden för konsekvens (viltolyckor på länk) efter hastighetsgräns uppdelat på älg 
och rådjur/hjort/ren (Trafikverket 2017). SF=skadeföljd/frekvens, D=döda, SS=svårt skadade, LS=lindrigt ska-
dade, EO=egendomsskador.  

Hastighetsgräns km/h Älgolyckor Rådjur/hjort/ren-olyckor 

 SF D SS LS EO SF D SS LS EO 

50 0,01 0 0 100 99 0,004 0 0 100 99 

60 0,03 0 1 100 98 0,004 0 0 100 99 

70 0,05 0 4 96 96 0,005 0 2 98 99 

80 0,08 0 6 96 93 0,0055 0 2 98 99 

90 0,13 2 10 88 90 0,006 1 5 94 99 

100 0,15 4 12 84 87 0,0065 1 5 94 99 

110 0,20 7 17 76 85 0,007 2 10 88 99 

120 0,23 8 20 72 80 0,0075 2 10 88 99 

 

Nedan förklaras vilka värden som föreslås att användas för skadeföljd och skadekonsekvens av 
viltolyckor fortsättningsvis.  

För älgolyckor verkar SF och EO stämma bra överens med utvecklingen att det blir färre antal 
skadade per olycka och att andelen olyckor med egendomsskadeföljd ökar (se tabell 8.4). Ny 
värden föreslås baserat på originalvärdenas trender men har justerats pga. stora avvikelser i rå-
datat.  

När man jämför nya skadekonsekvenserna för älgolyckor med de tidigare använda (Trafikverket 
2017) har DF i hastigheterna 70 & 80 km/h ökat, men justerats ned i hastigheter 90–120 km/h. 
Detta avspeglar både utvecklingen i andelen dödade i älgolyckorna och är även i linje med totala 
skadebilden med tanke på de nya lägre värdena för SF och de högre för EF. Skadekonsekvenser 
för SSF har generellt höjts från tidigare nivåer medan LSF sänkts för vissa hastighetsgränser.  

 

Tabell 8.4. Föreslagna normalvärden för konsekvens och skadeföljd för älgolyckor beroende på hastighetsgräns. 

SF= skadeföljd (antal skadade och dödade/polisrapporterad olycka), EF= egendomsföljd (andel egendomsskador 
i % av polisrapporterade olyckor), DF= dödsföljd (antal dödade i % per skadad), SSF= svårt skadad följd (antal 
svårt skadade i % per skadad), LSF= lindrigt skadad följd (antal lindrigt skadade i % per skadad).  

Hastighetsgräns 
km/h  

Älgolyckor 

 SF DF SSF LSF EF 

<40 0,02 0 0 100 98 

50 0,02 0 7 93 98 

60 0,03 0 8 92 98 

70 0,04 1,0 8 91 98 

80 0,05 1,3 10 89 97 

90 0,07 1,5 11 88 95 

100 0,09 1,7 12 86 93 

110 0,11 2,3 13 85 91 

120 0,13 3,0 14 83 89 

Okänd 0,08 1,0 10 89 94 
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För rådjurs- och hjortolyckor har föreslagna normalvärde för konsekvens av rådjurs- och hjor-
tolyckor använt originalvärden för EF. EF stämde väl överens med föregående värden, dvs. 99% 
för alla hastighetsgränser. För SF varierade originalvärdena men låg i genomsnitt inom ett rim-
ligt intervall mellan 0,001–0,003, vilket är betydligt lägre än tidigare beräkningar för SF som är 
mellan 0,004 (för 50 km/h) till 0,0075 (för 120 km/h).  

De lägre värdena tyder på ett minskat antal dödade och skadade i rådjurs- och hjortolyckorna 
vilket är rimligt. På grund av detta föreslås nya SF värden baserat på originalvärden men med en 
mer rimlig fördelning i relation till hastighetsgräns än originalvärdena har, se tabell 8.5. Origi-
nalvärden finns redovisade i bilaga B för jämförelse.  

För DF, SSF och LSF verkade fördelningen bli mycket slumpmässig, antagligen beroende på att 
antalet dödade och skadade är relativt få i rådjurs- och hjortolyckor baserat på detta urval från 
STRADA. Det gick inte heller att utifrån de nya originalvärdena för DF, SSF och LSF bedöma ifall 
dessa var på korrekta nivåer eller ifall den höga variationen i själva verket berodde på slumpen. 
Exempelvis var SSF 23% och 75% vid 50 km/h och 60 km/h.  

De nya värdena som föreslås för DF, SSF och LSF skiljer sig därför mycket lite från de tidigare an-
vända. DF är samma som tidigare normalvärden, för SSF och LSF finns vissa skillnader från före-
gående normalvärden då vi gjort små justeringar för enskilda värden vid specifika hastighets-
gränser.  

 

Tabell 8.5.  Föreslagna normalvärden för konsekvens och skadeföljd för rådjurs- och hjortolyckor beroende på 
hastighetsgräns. Normalvärden för DF, SSF och LSF är samma som i den föregående modellen, se (Trafikverket 
2017). SF= skadeföljd (antal skadade och dödade/polisrapporterad olycka), EF= egendomsföljd (andel egen-

domsskador i % av polisrapporterade olyckor), DF= dödsföljd (antal dödade i % per skadad), SSF= svårt skadad 
följd (antal svårt skadade i % per skadad), LSF= lindrigt skadad följd (antal lindrigt skadade i % per skadad).  

Hastighetsgräns 
km/h  

Rådjurs- och hjortolyckor 

 SF DF SSF LSF EF 

<40 0,001 0 0 100 99 

50 0,001 0 0 100 99 

60 0,001 0 1 99 99 

70 0,001 0 1 99 99 

80 0,0015 0 2 98 99 

90 0,002 1 3 96 99 

100 0,0025 1 5 94 99 

110 0,003 2 7 91 99 

120 0,0035 2 10 88 99 

Okänd  0,002 0 6 94 99 
 

För normalvärden för vildsvinsolyckor är EF 100 eller 99 och dessa användes i hög utsträck-
ning för de nya normalvärdena (dvs. 99), se tabell 8.6. För normalvärden för SF så sker en skade-
följd från 70 km/h och SF har högre värden än motsvarande för rådjur, vilket antyder att sanno-
likheten att skadas är högre i en vildsvinsolycka än en olycka med rådjur eller hjort. Liknande 
trender har bekräftats i studier från främst Spanien där man jämfört skador hos människor när 
de kolliderat med rådjur respektive vildsvin (Rosell m.f. 2013, Sáenz-de-Santa-María & Tellería 
2015).  

SF för vildsvinsolyckor var mellan 0 till 0,012 (för 100 km/h), se bilaga B. Normalvärden utgick 
från originalvärden men på så vis att ökningen i SF sker med ökade hastighetsgränser såsom i 
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övriga normalvärden för SF. För DF noterades inga sådana ha skett med vildsvin för det data-
urval och tidsperioden som omfattas. Även för vildsvinsolyckor verkar SSF och LSF bero mycket 
på slumpmässiga utfall i originalvärdena som är baserade på det datauttag som användes för 
denna studie.  

SSF varierade mellan 0% och 8–36% (det senare för 70–90 km/h), medan LSF varierande mel-
lan 0% och 64–100% (det senare mellan 70–110 km/h). Sett i relation till skadekonsekvenser i 
älgolyckor och rådjurs- och hjortolyckor är variationen i underlagsdatat mycket hög. Nya nor-
malvärden föreslås som tagit hänsyn till underlagsdatat men är inte helt baserade på det, se ta-
bell 8.6.  

 

Tabell 8.6.  Föreslagna normalvärden för konsekvens och skadeföljd för vildsvinsolyckor beroende på hastighets-
gräns. SF= skadeföljd (antal skadade och dödade/polisrapporterad olycka), EF= egendomsföljd (andel egen-
domsskador i % av polisrapporterade olyckor), DF= dödsföljd (antal dödade i % per skadad), SSF= svårt skadad 
följd (antal svårt skadade i % per skadad), LSF= lindrigt skadad följd (antal lindrigt skadade i % per skadad).  

Hastighetsgräns 

km/h  

Vildsvinsolyckor 

 SF DF SSF LSF EF 

<40 0,001 0 0 100 99 

50 0,001 0 0 100 99 

60 0,001 0 2 98 99 

70 0,0015 0 2 98 99 

80 0,002 0 3 97 99 

90 0,0025 1 5 94 99 

100 0,003 1 7 92 99 

110 0,004 2 7 91 99 

120 0,005 2 10 88 99 

Okänd  0,001 0 0 100 99 

 
RPMI värden för viltolyckor beroende av hastighetsgräns har tagits fram ur det STRADA uttag 
som gjordes för 2010–2017, se tabell 8.7.  

Både risk för mycket allvarlig skada givet svår skada (MAS/SS) och risk för mycket allvarlig 
skada givet lindrig skada (MAS/LS) hamnar högre när man jämför med de befintliga angivna ris-
kerna (i tabell 6-27 i Trafikverket 2017).  

Däremot så hamnar risk för allvarlig skada givet svår skada (AS/SS) och risk för allvarlig skada 
givet lindrig skada (AS/LS) på ungefär samma nivå som de befintliga angivna riskerna (i tabell 6-
27 i Trafikverket 2017). Skillnaderna kan bero på många faktorer i de underliggande datautta-
gen men också för att vi i detta uttag ej separerat för kommunala vägar (70 km/h) och de har ge-
nerellt lägre risk i MAS/SS, MAS/LS, AS/SS än jämfört med statliga vägar (50–110 km/h), se 
även tabell 8.7.  

Tabell 8.7. RPMI värden (kvoter) för viltolyckor beroende på intervall för utvalda hastighetsgränser. 
Baserat på STRADA uttag mellan 2010–2017. *HG=hastighetsgränser, inkl okänd hastighet.  

Hastighetsgräns  RPMI 

 MAS/SS MAS/LS AS/SS AS/LS 

50–80 km/h  0,13 0,02 0,31 0,11 

90–120 km/h  0,17 0,02 0,34 0,11 

70 km/h  0,08 0,01 0,23 0,10 

medelvärde alla 
HG* 

0,15 0,02 0,33 0,11 
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8.4 Exempel på beräkning av väglänk med nya normalvärden 

Vi använder oss av samma exempel som finns angivet av Trafikverket som exempel på beräk-
ningar av viltolycksfall (Trafikverket 2017).  

Vägen är 10 km lång och finns i H län (Kalmar län), ÅDT är 8000 och hastighetsgränsen är 90 
km/h.  

Antal olyckor per år och per 10 km är: (se bilaga A).  

• Älg: 0,75 antal olyckor per år per 10 km  

• Rådjur: 9,30 antal olyckor per år per 10 km 

• Hjort: 0,07 antal olyckor per år per 10 km 

• Vildsvin: 1,39 antal olyckor per år per 10 km 

 

Omkomna per år beräknas då till: antal olyckor per år och per 10 km*SF*DF. 

• Älg: 0,75*0,07*0,015=0,002625 

• Rådjur: 9,30*0,002*0,001= 0,0000186 

• Hjort: 0,07*0,002*0,001= 0,0000001 

• Vildsvin: 1,39*0,0025*0,001= 0,0000034 

Totalt för alla viltolyckor: 0,0027 antal dödsfall per år för väglänken på 10 km.  
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9 Kostnadsuppskattning av viltolyckor 

Kostnaden av en viltolycka består av kostnader av material- och personskador, utgifter för efter-
sök och eventuella ekologiska effekter. Material- och personskador svarar dock för den större 
delen av beräknade kostnader för viltolyckor i flera studier (t.ex. Conover m.fl. 1995; Bisonette 
m.fl. 2008; Huijser m.fl. 2008; Häggström-Svensson m.fl. 2014). I detta kapitel beräknar vi därför 
främst dessa kostnader men beaktar också utgifter för eftersök. Däremot inkluderar vi inte 
eventuella förluster av jaktvärden för ett förolyckat klövdjur eftersom det bestäms av storleken 
på populationen och regleringar av jakt. Det är därför högst osäkert om ett djur dödat vid en tra-
fikolycka innebär ett djur mindre för jakt.  

Kostnader av material- och personskador bestäms dels av vilka skador som uppstår och dels av 
den samhällsekonomiska kostnaden för skadan. Fördelning av skador vid olika hastigheter och 
för olika djurslag redovisas i kapitel 8, tabellerna 8.4–8.6.  

I detta kapitel antar vi att i) fördelning av olyckor vid olika hastigheter och ii) fördelning av ska-
dor vid varje hastighet är desamma för framtida olyckor. Som redovisats i kapitel 8 beror skade-
effekten på viltslag och hastighet när olyckan sker.  Vi beräknar därför en förväntad skadeeffekt 
av en olycka med varje viltslag. Den beror på sannolikheten för att olyckan sker vid en viss has-
tighet och fördelning av skador vid den hastigheten. Sannolikheten för en viss skadeeffekt s vid 
en olycka med ett vilt V beräknas då som: 

 

VshVh

h

Vs ppp ,,,, ∑=  

 

där ph,V är sannolikhet för att  en given olycka sker vid en viss hastighet och ph,s,V är sannolikhet 
för en viss skadeeffekt vid en olycka vid en given hastighet, vilka beräknas från tabellerna 8.3-
8.5 i kapitel 8. 

Som beskrivits i kapitel 8 delas personskadorna in i dödsfall (DF), allvarliga (SSF) och lindriga 
(LSF) personskador. Det finns en omfattande litteratur om beräkning av samhällsekonomiska 
kostnader av sådana skador (se Miller (2000) för en metaanalys). I denna rapport utnyttjar vi 
Trafikverkets kostnader, som för närvarande uppdateras. Vi beräknar därför kostnader av vilto-
lyckor för både nuvarande (ASEK 6) och uppdaterade (ASEK 6.1) kostnader. I tabell 9.1 sam-
manställs skattade sannolikheter för skador med olika viltslag och kostnader för varje typ av 
skada. 

 

Tabell 9.1.  Skattade sannolikheter för skador med olika klövdjur och kostnad per skada. 
 DF, döds-

fall 
SSF, svårt ska-
dad 

LSF, lindrigt ska-
dad 

EF, egen-
doms 
skada  

Sannolikhet för skada givet en 
olycka, ps,V; 

    

Älg 0,000601 0,004652 0,040024 0,957433 
Rådjur 0,000029 0,000279 0,009656 0,990000 
Vildsvin 0,000027 0,000283 0,009383 0,990264 
Kostnader av skada, mkr;     
ASEK 6a 25,400 4,700 0,230 0,015, 0,023c 

ASEK 6.1b 46,597 12,848 4,238 0,015, 0,023c 

acTrafikverket (2016) tabell 9.1; bTrafikverket (2018) tabell 9.1; c0,023 för vildsvin (Häggmark-Svensson, 
2014). 

 

Sannolikheterna för personskador med älg är betydligt högre än motsvarande för rådjur och 
vildsvin. Det har betydelse för den förväntade kostnaden av en olycka eftersom kostnaderna för 
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personskador, särskilt dödsfall, är mycket högre än för materialskador. Det framgår också av ta-
bell 10.1 att de uppdaterade kostnaderna för personskador (ASEK 6.1) är mer än dubbelt så 
höga som de nuvarande (ASEK 6.0). Vid beräkning av framtida viltolyckor med klövdjur i kapitel 
6 bortsåg vi från mörkertalen som redovisas i kapitel 7. I detta kapitel inkluderar vi dessa för be-
räkning av kostnader av framtida viltolyckor för olika viltslag under perioden 2015–2030 under 
antaganden om olika jakttryck. Uppskrivning av olyckor för olika viltslag och den förväntade 
kostnaden per olycka redovisas i tabell 9.2.  

Tabell 9.2 . Förväntad kostnad/olycka med olika viltslag och uppräkningsfaktor för mörkertal.  
Älg Rådjur Vildsvin 

ASEK 6, kr 60 703 19 115 28 450 

ASEK 6.1, kr 271 753 60 705 68 929 

Uppräknings-
faktora 

1,345 1,309 1,264 

aSeiler & Jägerbrand (2016) 

 

De förväntade kostnaderna/olycka och mörkertalen i tabell 9.2 används för prognos av kostna-
der för olyckor under perioden 2015–2030 tillsammans med skattningar av population och 
viltolyckor under olika jakttryck som redovisats i kapitel 6. För samtliga viltslag tillkommer en 
kostnad för eftersök som uppgår till 1 500 kr.  

Det är väl känt att framtida kostnader ska räknas om till nuvärde med en lämplig diskonterings-
ränta. Å andra sidan är det högst troligt att kostnaderna ökar i framtiden beroende på bl.a. högre 
inkomster som ligger till grund för beräkning av skadekostnader. Den samhällsekonomiska dis-
konteringsräntan bestäms dels av nyttan av tillväxttakten i de samlande inkomsterna och dels 
av individers tidspreferenser (Ramsey 1928).   

Då både ökning och minskning av framtida kostnader påverkas av samma variabel, förändrings-
takt i samlade inkomster, korrigerar vi inte de förväntade kostnaderna som redovisas i tabell 
9.2. Givet dessa kostnader, mörkertal och beräkning av framtida olyckor visar vi de beräknade 
framtida totala kostnaderna av viltolyckor i figur 9.1. 

 

Figur 9.1.  Beräknade kostnader av viltolyckor under perioden 2015–2030 vid olika jakttryck och värden på kost-
nader av skador.  
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Kostnaderna år 2030 varierar mellan 1 707 och 7 556 miljoner kronor beroende på antaganden 
om jakttryck och skadekostnader. Den största skillnaden orsakas av olika värden; vid ett oför-
ändrat jakttryck är totala kostnaden av de nya skadekostnaderna 5 777 miljoner kronor jämfört 
med 1 707 miljoner kronor.  

Olyckor med rådjur svarar för den största delen av olyckorna under hela perioden, men olyckor 
med vildsvin ökar mest under samtliga scenarier med jakttryck och skadekostnader. I figur 9.2 
visar vi denna utveckling under antaganden om oförändrat jakttryck och ASEK 6.1 värden på 
skadekostnaderna. 

 

 

Figur 9.2. Beräknade kostnader av olyckor med olika viltslag 2015–2030 vid antaganden om oförändrat jakttryck 

och ASEK 6.1 värden på skadekostnader. 
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10 Exempel på kostnadsberäkningar: olycksrisker och  
kostnader på länsnivå 

Då populationsdynamik skiljer sig mellan olika län för varje viltslag kommer också beräknade 
och framskrivna olycksrisker att variera. I detta kapitel illustrerar vid detta för två län, Västra 
Götaland och Skåne, som skiljer sig åt vad gäller skattade viltpopulationer och inneboende till-
växttakter, se tabell 10.1.  

 

Tabell 10.1 . Beräknad population, inneboende tillväxttakt, uppräkningsfaktor och viltolyckor år 2015. 

 Älg  Rådjur  Vildsvin  

 Va Götaland   Skåne Va Götaland   Skåne Va Götaland   Skåne 

Skattad  

Population 

13 580 3 360 22 150 14 980 2 500 17 500 

Inneboende tillväxttakt  

i populationen 

0,15 0,09 0,24 0,29 0,67 0,46 

Uppräkningsfaktor av  

viltolyckora 

1,45 1,29 1,37 1,34 1,30 1,25 

Uppräknade viltolyckorb 1 187 174 9 720 4 290 9 140 740 
aSeiler & Jägerbrand (2016); bUppräknade från data i NVR (2016)  

 

Inneboende tillväxttakt skiljer sig markant mellan olika viltslag och län (tabell 10.1). För båda 
länen är den högst för vildsvin och lägst för älg. Den höga inneboende tillväxttakten av vildsvin 
är förklaringen till att predicerade olycksrisker ökar som mest för detta viltslag (tabell 10.2). Ut-
gångspunkter för beräkningar av dessa är att trafikarbetet i Västra Götaland och Skåne uppgår 
till 9171 respektive 7151 miljoner körda km (RUS 2016), och att den årliga tillväxttakten i tra-
fikarbetet är 1,2% och 1,3% (Trafikverket 2014). 

Tabell 10.2.  Beräknade risker för trafikolyckor med olika viltslag för Västra Götaland och Skåne år 2015 och 2030 
under olika antaganden om jakttryck, olyckor/milj. körda km.  

 Älg 

Va Götaland  Skåne 

Rådjur 

Va Götaland  Skåne 

Vildsvin 

Va Götaland  Skåne 

2015 0,10 0,03 1,06 0,60 0,02 0,10 

2030:       

Oförändrat jakttryck 0,12 0,02 0,75 0,22 0,31 0,23 

Minskat jakttryck med 
25% 

0,15 0,03 0,99 0,41 0,38 0,30 

 

Vildsvinen är etablerade i Skåne och olycksrisken är där 0,10, medan den uppgår till endast 0,02 
i Västra Götaland där vildsvinen etablerades betydligt senare och populationen har en tillta-
gande tillväxt. Däremot är olycksrisken för både älg och rådjur större i Västra Götaland. Beräk-
ningarna pekar på en minskning av olycksrisken för rådjur, relativt oförändrad för älg och en 
kraftig ökning för vildsvin. Vid ett oförändrat jakttryck på vildsvin ökar olycksrisken femtonfald-
igt i Västra Götaland medan den fördubblas i Skåne. 
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Dessa skillnader i olycksrisker mellan län och viltslag avspeglas också i beräkning av framtida 
kostnader. Vid dessa beräkningar antar vi att den förväntade kostnaden per viltolycka är des-
amma för de båda länen och uppgår till de kostnader som redovisas i tabell 9.2 för ASEK 6.1. Den 
beräknade totala kostnaden för viltolyckor i Västra Götaland ökar med 30% under perioden, vil-
ket framför allt förklaras av ökade viltolyckor med vildsvin (figur 10.1).  

 
Figur 10.1.  Predicerade kostnader för trafikolyckor med olika viltslag i Västra Götaland 
under oförändrat jakttryck och ASEK 6.1 värden på personskador, 2015–2030.  

 

Vildsvin svarar för en liten del av totala kostnaden 2015 (1 %), vilken har ökat till 22 % år 2030. 
Den relativa minskningen har skett i kostnader för olyckor med rådjur då populationen av 
denna minskar i länet medan älg och framför allt vildsvin ökar. Kostnader av viltolyckor ökar 
också relativt mest för vildsvin i Skåne (figur 10.2).  

 

 
Figur 10.2.  Predicerade kostnader för trafikolyckor med olika viltslag under oföränd-
rat jakttryck och ASEK 6.1 värden på personskador i Skåne, 2015–2030. 
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Ökningen av den totala kostnaden för viltolyckor är relativt liten och uppgår till 7 %. De sam-
manlagda kostnaderna av olyckor med älg och rådjur minskar med ett belopp som nästan mots-
varar kostnadsökningen av vildsvin.  

Skillnader i de totala kostnaderna för viltolyckor i Västra Götaland och Skåne ökar under peri-
oden. De är dubbelt så höga i Västra Götaland 2015 och 2,6 gånger så höga 2030. Detta trots den 
högre årliga ökningen av trafikarbetet i Skåne. Den högre skillnaden förklaras av ökade populat-
ioner av både älg och framförallt vildsvin i Västra Götaland.  
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11 Diskussion och slutsatser 

Projektets resultat visar att det finns olika storskaliga och småskaliga samband mellan vilto-
lyckor och viltpopulationsnivåer och trafikarbete, samt tydliga effektsamband mellan viltolyckor 
och andra variabler såsom ÅDT, vissa landskapskaraktärer och vägklass, samt mellan hastig-
hetsgräns och skadeföljd för viltolyckorna.  

Sveriges mest dominerande klövvilt (älg, rådjur, hjort, vildsvin) har olika populationsstorlek, till-
växt och står för varierande antal fall i viltolycksstatistiken. De orsakar även olika kostnader i 
beräkningarna eftersom exempelvis älg orsakar högre antal dödsolyckor och svårare personska-
deolyckor. Länen har olika stora populationer av vilt, vilket även slår igenom i statistiken över 
viltolyckor och de uträknade riskerna. Effektmodellen vi presenterar i denna rapport bör använ-
das på länsnivå i den mån det går, exempelvis för olycksfrekvenser, medan vissa mått går endast 
att använda på nationell nivå, exempelvis skadeföljd och skadekonsekvens. I alla fall behöver ju-
steringar i göras inom några år då olycksstatistiken och mörkertalen kommer att förändras samt 
att det finns risk att också skadeföljden förändras över tid.  

Resultaten visar på att om jakttrycket (definierat som andelen fällda djur av beräknad populat-
ion) är oförändrat så kommer viltolyckorna att öka under perioden fram till 2030, främst pga. en 
fördubbling av vildsvinsolyckor medan risken för olycka med älg och rådjur minskar något.  

Vid minskat jakttryck med t.ex. 25% under samma period visar modellen att det är teoretiskt 
möjligt att viltolyckorna istället kommer att öka med 50%. Ökningen förväntas vara störst för 
olyckor med rådjur, vildsvin och älg. I dagsläget vet vi inte hur jakttrycket kommer att förändras 
men båda scenarios visar att viltolyckorna troligtvis kommer fortsätta öka, speciellt avseende 
vildsvin som fortfarande befinner sig i en expansiv fas.  

Resultaten visar också att ökningen av viltolyckor över tid och på nationell nivå korrelerar med 
ökningen i trafikarbetet. Detta positiva samband är tydligt för mindre till mellanstora vägar, med 
ÅDT <5 000. Men på mer trafiktunga vägar minska olycksfrekvensen med ökande trafikflöde. 
Detta innebär att när fler vägar i ett län överskrider tröskelvärdet på 5 000 ÅDT, så kan olycksta-
len möjligen börja avtar eftersom vägarna då skapar en kraftigare störning och barriär för viltet. 

Det är önskvärt att framtida versioner av effektmodeller för viltolyckor kan hantera och inklude-
rar förändringar i populationerna och lokala förändringar i trafikarbete eftersom de olycksfre-
kvenser (antal olyckor per km väg och år) samt skadeföljder som tagits fram inom ramen för 
detta projekt bygger på historiska uppgifter.  

Exempelvis skadeföljden för vildsvinsolyckor är beräknad på nationell nivå och avspeglar inte 
riktigt den snabba populationsökning som skett på senare år i vildsvinsstammarna i vissa län. 
Sedan mer än ett decennium tillbaka har noterats en ökning i vildsvinsolyckorna. Antalet vild-
svinsolyckor har ökat från 4739 under 2016 till 6069 under 2017, vilket är en rejäl uppgång. . 
Detta tyder på en stadig och kontinuerlig ökning. Samtidigt ökar trafiksäkerheten i motorfordon 
vilket kan leda till viss påverkan på skadeföljd och skadekonsekvenser.  

Riskmåtten förändras över tid på grund av både systemåtgärder men även förändringar i for-
donsparken, därför antas att dödade minskar med 2% per år, svårt skadade minskar med 1% 
per år, medan lindrigt skadade är konstant över tid (Trafikverket 2017). Samtidigt antas att 
egendomsskadorna ökar med 0,2%. På grund av den kontinuerliga ökningen i antalet viltolyckor 
stämmer inte detta riktigt, exempelvis för egendomsskador som ju ökar med antalet olyckor. Av-
seende svårare personskador och antal dödade finns dock en bekräftad nedåtgående trend i vilt-
olyckorna, men det finns en risk att ökningen i olyckor med exempelvis vildsvin kan leda till viss 
ökning i skadeföljd senare.  

Viltolyckor med högre skadeföljd och skadekonsekvenser har högre relevans för arbetet i noll-
visionen eftersom vi antagit vision och mål om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt av trafi-
kolyckor i Sverige. För viltolyckor är detta speciellt relevant för olyckor med älg som står för 
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93% av dödsolyckorna, 87% av olyckorna med svårt skadade och 85% av olyckorna med lind-
rigt skadade.  

Mörkertal är komplicerat att ta fram då just viltolycksstatistiken bygger på många antaganden 
och komplexa processer samt flera databaser och inrapporteringssystem. Därför har vi identifie-
rat mörkertal för inrapporteringen av privatpersoner till polisen, men det finns även stora bort-
fall senare i processen samt när man använder sig av GIS-data för att studera effektsamband av 
olyckor och andra variabler. Vi uppskattar att exempelvis de i GIS beräknade olycksfrekvenserna 
bör räknas upp med 41–53%; uppdaterad och kombinerad olycksstatistik från STORM och jä-
garrapporter bör räknas upp med cirka 39% i genomsnitt. Korrektionsfaktorn är större för älgo-
lyckor (50%) än för övriga viltarter, möjligen för att älgolyckor i högre grad medför personska-
dor och olyckorna därför kodats på annat sätt än som viltolycka. Dessa korrektionsfaktorer be-
rör i första hand egendomsskadeolyckor eftersom personskadeolyckor utgör mindre än 5% av 
alla anmälda viltolycksfall. 

Likaledes finns vissa underskattningar i antalet dödade och skadade på grund av felklassifice-
ringar i STRADA, att inte alla sjukhus rapporterar in till STRADA men också eftersom den olycks-
statistik som används i trafiksäkerhetsarbetet inte tar med totala antalet personer som dödas 
eller skadas (dvs. totala antalet personer som rapporteras in via både polis & sjukhusrapporter) 
utan begränsar sitt dataunderlag för antalet personer till enbart polisrapporterna.  

Enligt tidigare undersökningar dödade och skadade personer på grund av viltolyckor baserat på 
STRADA så förekommer även bortfall av dödade och skadade på grund av att många viltolyckor 
inte klassas vare sig som olyckstyp älg/rådjur/hjort/vildsvin eller har med älg/rå-
djur/hjort/vildsvin som trafikelement (Jägerbrand 2014). Dessa kan endast identifieras genom 
fritextsökningar och gedigen kontroll för att säkerställa att olyckorna inte har andra orsaker än 
vilt. Detta är mycket tidsödande. Samtidigt så består effektmodellen för trafiksäkerhet av olika 
moduler för olyckstyper så ifall man tar med alla viltolyckor som sker finns risk för överlapp och 
därmed överskattning av risker och skadeföljder, tillika förhöjda kostnader vid prognostisering 
av olyckor. På grund av detta inkluderades inte viltolyckor baserade på fritextsökningar i denna 
studie.  

I inrapporteringen av viltolyckor finns inte information om antalet djur som blir påkörda men 
man brukar, för enkelhetens skull, anta att det oftast är ett enda djur som berörs. Detta är av re-
levans eftersom flockar av djur kan orsaka större skada på fordon och människor än ifall det är 
enstaka djur man kolliderar med, speciellt avseende de lite större djuren som kan orsaka större 
skada. Detta är även en relevant fråga för antaganden om populationspåverkan eftersom vilto-
lyckorna kan orsaka högre mortalitet än 1:1 (olycka:dött djur), se även Bilaga C.  

 

Såsom framgår ovan har projektet tagit fram underlag för mer precisa kostnadsuppskattningar 
och beräkningar av antalet viltolyckor som sker i Sverige samt tagit fram predicerade värden för 
prognoser av viltolyckor till 2030. Dessutom har en uppdatering av skadeföljd och skadekonse-
kvens gjorts som föreslår normalvärden som är mer i linje med den utveckling av trafiksäker-
heten som skett under senaste decenniet.  

  



Effektmodell för viltolyckor   

 

 56 

12 Referenser 

Almkvist, B., André, T., Ekblom, S. Rempler, S. A. (1980). Slutrapport Viltolycksprojekt (VIOL). Borlänge, 
Sweden, Vägverket.  

Bissonette, J., Kassar, C.A., Cook, L.J. (2008). Assessment of costs associated with deer–vehicle collisions: hu-
man death and injury, vehicle damage, and deer loss. Human-Wildlife Conflicts 2: 17–27. 

Bruinderink, G. G. & Hazebroek, E. (1996). Ungulate traffic collisions in Europe. Conservation Biology 
10(4): 1059–1067. 

Clark, C.W. (1990). Mathematical bioeconomics: the optimal management of renewable resources. 2nd edi-
tion. John Wiley and Sons, Inc., New York.  

Conover, M.R., Pitt, W.C., Kessler, K.K., DuBow, T.J., Sanborn, W.A. (1995). Review of Human Injuries, Ill-
nesses, and Economic Losses Caused by Wildlife in the United States. Wildlife Society Bulletin 23: 407–
414. 

Driscoll, J., & Kraay, A. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. 
Review of Economics and Statistics 80: 549–560. 

Engvall, C. J. (2016). Hårdare jakttryck krävs för hälsosam hjortstam. Ystads allehanda Torsdag 4 februari 
2016. Tillgänglig: <http://www.ystadsallehanda.se/ystad/hardare-jakttryck-kravs-for-halsosam-
hjortstam/> [2018-01-11] 

Elvik, R., Høye, A., Vaa, T. & Sørensen, M. 2009. Handbook of Road Safety Measures, Bingley, UK, Emerald 
Group Publishing Limited. 

Glista, D. J., DeVault, T. L., J. A. DeWoody (2009). A review of mitigation measures for reducing wildlife mor-
tality on roadways. Landscape and Urban Planning 91: 1–7. 

Gren, I-M., Häggmark-Svensson, T., Andersson, H., Jansson, G., Jägerbrand, A. (2016). Using traffic data to 
calculate wild life populations. Journal of Bioeconomics 18: 17–31. 

Gren, I-M., & Jägerbrand, A.K. (2017). Costs of animal-vehicle accidents with ungulates in Sweden. Working 
paper 2017:3, Department of Economics, SLU, Uppsala. Tillgänglig: <https://www.re-
searchgate.net/publication/319041520_Costs_of_traffic_accidents_with_ungulates_in_Sweden> [2017-
11-15] 

 Göransson, G., Karlsson, J., A. Lindgren (1978). Vägars inverkan på omgivande natur. II Fauna. Stockholm, 
Swedish Environmental Protection Agency, SNV PM 1069. 

Helldin, J. O. (2013). Påkörda djur – trafikdödlighet ett växande naturvårdsproblem. Uppsala, Triekol rap-
port, CBM skrift 77.  

Helldin, J. O., Seiler, A., M. Olsson (2010). Vägar och järnvägar: barriärer i landskapet. CBM, Uppsala, Trie-
kol report, CBM publ. 42. 

Hothorn, T., Brandl, R., Müller, J. (2012). Large-Scale Model-Based Assessment of Deer-Vehicle Collision Risk. 
PLoS ONE 7(2): e29510. 

Huijser, MP., McGowen, P., Fuller, J., Hardy, A., Kociolek, A., Clevenger, A.P., Smith, D., Ament, R. (2008). 
Wildlife-Vehicle Collision Reduction Study: Report to Congress. Western Transportation Institute, Mon-
tana State University. Tillgänglig: <https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/sa-
fety/08034/08034.pdf> [2017-07-27]. 

Häggström-Svensson T., Gren I-M., Andersson H., Jansson G., & Jägerbrand A. (2014). Costs of traffic acci-
dents with wild boar in Sweden. Working Paper 2014:05. Department of Economics, Swedish University 
of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden. Tillgänglig: <https://ideas.re-
pec.org/p/hhs/slueko/2014_005.html> [2017-07-03].  

Jacobson, S., Bliss-Ketchum, L. De Rivera, C., Smith, W. P. (2016). A behavior based framework for assessing 
barrier effects to wildlife from vehicle traffic volume. Ecosphere 7(4): article e01345. 

Jägareförbundet (2017a). Rådjur, population. Tillgänglig: <https://jagareforbundet.se/vilt/vilt-ve-
tande/artpresentation/daggdjur/radjur/radjur-population/> [2017-05-21].  



Effektmodell för viltolyckor   

 

 57 

Jägareförbundet (2017b). Älgar, population. Tillgänglig: <https://jagareforbundet.se/vilt/vilt-ve-
tande/artpresentation/daggdjur/alg/alg-population/> [2017-05-22].  

Jägerbrand, A. (2014). Kollisioner och olyckor med rådjur i Sverige under 10 år (2003–2012). Variation i tid, 
geografi och kostnader. VTI Rapport R818. Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping.  

Jägerbrand, A. K. (2017). PM Förslag på korrigeringsfaktorer för bortfall i Strada för viltolyckor 2010–2016. 
Bortfall i polisrapporterade olyckor och sjukhusrapporterade fall. Calluna PM, antal sidor 1–7. 

Langbein, J., Putman, R., Pokorny, B. (2010). Traffic collisions involving deer and other ungulates in Europe 
and available measures for mitigation. Publicerad i: Ungulate management in Europe: problems and 
practices 2010. Eds: R. Putman, M. Apollonio & R. Andersen, sid.: 215-259. Cambridge University Press, 
Cambridge, UK.  

Lavsund, S. & Sandegren, F. (1991). Moose-vehicle relations in Sweden. Alces 27: 118–126. 

Miller, T. (2000). Variations between countries in values of statistical live. Journal of Transport Economics 
and Policy 34: 169–188. 

Mysterud, A. 2004. Temporal variation in the number of car-killed red deer Cervus elaphus in Norway. Wild-
life Biology, 10, 203–211.  

Nilsson, J. (1987). Effekter av viltstängsel. Viltolyckor. Nordiska trafiksäkerhetsrådet, Linköping, Rapport 
45: 65–69. 

NVR (2016). Viltolyckor under de senaste 5 åren. (Nationella Viltolycksrådet). Tillgänglig: 
<http://www.viltolycka.se/statistik/viltolyckor-de-senaste-5-aren/> [2016].  

NVR (2017a). Viltolyckor under de senaste 5 åren. (Nationella Viltolycksrådet). Tillgänglig: 
<http://www.viltolycka.se/statistik/viltolyckor-de-senaste-5-aren/> [2017-03-21].  

NVR (2017b). Statistik (viltolyckor). (Nationella Viltolycksrådet). Tillgänglig: 
<http://www.viltolycka.se/statistik/> [2017-02-02].  

Ramsey, F.P. (1928). A mathematical theory of saving. The Economic Journal 38: 543–559. 

Rodríguez-Morales, B., Díaz-Varela, E. R., Marey-Pérez, M. F. (2013). Spatiotemporal analysis of vehicle col-
lisions involving wild boar and roe deer in NW Spain.  Accident Analysis & Prevention 60: 121–133. 

Rosell, C., Fernández-Bou, M., Camps, F., Boronat, C., Navàs, F., Martínez, M., Sorolla, A.  (2013). Animal-ve-
hicle collisions: a new cooperative strategy is needed to reduce the conflict. Proceedings of the 2013 In-
ternational Conference on Ecology and Transportation (ICOET 2013). Tillgänglig 
<http://www.icoet.net/icoet_2013/documents/papers/ICOET2013_Paper206B_Rosell_at_al.pdf> 
[2018-01-11].  

RUS (2016). Körsträckedata. (Regional Utveckling och Samverkan). Tillgänglig <http://extra.lansstyrel-
sen.se/rus/Sv/statistik-och-data/korstrackor-och-bransleforbrukning/Pages/default.aspx> [2016-08-
21].   

Sáenz-de-Santa-María, A. & Tellería, J. L. (2015). Wildlife-vehicle collisions in Spain. European Journal of 
Wildlife Research 61(3): 399–406. 

SCB (2016). Markanvändningen i Sverige efter län och markanvändningsklass. Tillgänglig 
<http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0803__MI0803A/Mar-
kanvLan/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299> [2016-11-18].   

Seiler, A. (2003). The toll of the automobile - Wildlife and roads in Sweden. Doktorsavhandling, SLU, Sveri-
ges lantbruksuniversitet.  

Seiler, A. (2004). Trends and spatial patterns in ungulate-vehicle collisions in Sweden. Wildlife Biology 
10(4): 301–313. 

Seiler, A. (2005). Predicting locations of moose-vehicle collisions in Sweden. Journal of Applied Ecology 
42(2): 371–382. 

Seiler, A. (2011). Viltolyckor på väg och järnväg– nya rön om trender, fördelning och kostnader. IENE Work-
shop: Viltolyckor. Stockholm, IENE.  



Effektmodell för viltolyckor   

 

 58 

Seiler, A. & Folkeson, L. (2006). Habitat fragmentation due to transportation infrastructure: COST 341 na-
tional state-of-the-art report Sweden. VTI rapport 530A, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 
Linköping.  

Seiler, A. & Helldin, J. O. (2006). Mortality in wildlife due to transportation. Publicerad i: The ecology of 
transportation: managing mobility for the environment. Eds: J. Davenport and J. L. Davenport. Springer 
Netherlands, sid.: 165–190. 

Seiler, A., Helldin, J. O. & Seiler, C. (2004). Road mortality in Swedish mammals: results of a drivers' ques-
tionnaire. Wildlife Biology 10(3): 225–233. 

Seiler, A. & Jägerbrand, A. K. (2016). Mörkertal i viltolycksstatistiken – resultat från enkätundersökning och 
analyser av olycksdata. Preliminär rapport, version 2017-05-31. Trafikverkets publikationsnummer 
2016:055, Trafikverket. DOI: 10.13140/RG.2.2.28174.25926. Tillgänglig: <https://www.research-
gate.net/publication/324168595_Morkertal_i_viltolycksstatistiken_-_resultat_fran_enkatunder-
sokning_och_analyser_av_olycksdata_Preliminar_rapport_version_2017-05-31> [2018-04-03].   

Seiler, A., Klein, J. G., Chapron, G., Van Der Grift, E. A., Schippers, P. (2016). Modelling the performance of 
road mitigation strategies: Population effects of permeability for wildlife. SAFEROAD Technical report 3. 
Brussels, Conference of European Directors of Roads (CEDR). 

Seiler, A. & Olsson, M. (2017). Viltåtgärder på väg - en lönsamhetsbedömning. Uppsala, www.TRIEKOL.se, 
Triekol report, CBM publ. 94. 

Seiler, A., Rosell, C. Torellas, M., Sjölund, M., Rolandsen, C. M., Solberg, E. J., Van Moorter, B. Lindstrøm, I. M. 
(2016). Case studies on the effect of local road and verge features on ungulate-vehicle collisions. SAF-
EROAD Technical report 8., Conference of European Directors of Roads (CEDR). 

Sjölund, M. (2016). Landscape and road variables describing clusters of ungulate vehicle collisions in south-
central Sweden. MSc uppsats. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.  

Skölving, H. (1985). Viltstängsel - olika typers effekt och kostnad. Borlänge, Sweden, Swedish National Road 
Administration, Report TU 1985:2. 

Steiner, W., Leisch, F., Hackländer, K. (2014). A review on the temporal pattern of deer–vehicle accidents: 
Impact of seasonal, diurnal and lunar effects in cervids. Accident Analysis & Prevention 66(0): 168–181. 

Svensson, S. (1998). Birds kills on roads: is this mortality factor seriously underestimated? Ornis Svecica 8: 
183–187. 

Trafikverket (2014). Prognos för personresor 2030. Rapport nr. 2014:071, Borlänge, Sweden. 

Trafikverket (2016). Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0. 
Version 2016-04-01.  

Trafikverket (2017). Kapitel 6 Trafiksäkerhet. Effektsamband för transportsystemet, Fyrstegsprincipen, Steg 
3 och 4. Bygg om eller bygg nytt. 2017-04-01. Tillgänglig <https://www.trafikverket.se/contentas-
sets/0ebc841761f74f56b31c6eba59511bca/kapitel_6_trafiksakerhet_170403.pdf> [2018-01-11].   

Trafikverket (2018).  Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1. 
Version 2018-04-01. 

Transportstyrelsen (2017). Strada - informationssystem för olyckor och skador i trafiken. Tillgänglig 
<https://www.transportstyrelsen.se/STRADA> [2018-01-11].  

Witmer G.W. & DeCalesta, D.S. (1991). The need and difficulty of bringing the Pennsylvanian deer herd un-
der control. Fifth Eastern Wildlife Damage Control Conference (1991), artikel 45. Tillgänglig 
<http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=ewdcc5> [2018-01-11].   

  



Effektmodell för viltolyckor   

 

 59 

Bilaga A. Länsvisa olycksfrekvenser 

Olycksfrekvens (olyckor per mil och år) per hastighetsklass på ostängslade landsbygdsvägar 
uppdelat på älg (tabell 1), rådjur (tabell 2), hjort (tabell 3) och vildsvin (tabell 4). För mer info se 
kapitel 7.  

Tabell 1. Älgolyckor.  Genomsnittliga olycksfrekvenser med klövvilt (olyckor per mil och år) per hastighetsklass 
på ostängslade landsbygdsvägar under perioden 2010–2016.  
Art  Län <0.5k 0.5-2k 2-5k 5-8k 8-12k 12-15k 15-20k 20-30k 30-40k 40-50k >50k 
Älg AB 0,08 0,63 1,68 1,94 1,28 0,38 2,40 0,74 0,19 0,11 0,35 
Älg C 0,14 0,89 1,29 1,68 2,96 0,40 0,50 0,16 0,83   
Älg D 0,15 0,92 2,18 2,42 1,34 0,75 0,97 1,00    
Älg E 0,14 0,53 1,12 1,29 0,40 0,67 0,35 0,29    
Älg F 0,27 1,29 3,28 4,47 1,37 3,03 0,57 0,00 0,00 0,00  
Älg G 0,28 1,46 3,43 3,97 1,80 1,07 0,00     
Älg H 0,18 0,79 1,78 1,50 0,75 0,00 0,20 0,00    
Älg I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       
Älg K 0,22 0,68 1,70 0,76 1,74 2,05 3,81     
Älg LM 0,05 0,22 0,35 0,56 0,30 0,14 0,26 0,32 0,15 0,09  
Älg N 0,24 0,72 1,83 2,52 1,51 2,80 0,80 0,42 0,00   
Älg O 0,22 0,96 2,51 2,64 2,16 1,51 1,19 1,06 6,42 1,35 1,69 
Älg S 0,35 1,46 3,26 3,15 1,92 0,71 1,82 1,73 0,00   
Älg T 0,19 0,92 1,78 2,73 1,99 1,42 0,51 1,09 0,00 1,88  
Älg U 0,15 0,65 1,14 1,59 0,62 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Älg W 0,28 1,08 1,78 3,55 0,56 0,00 0,98     
Älg X 0,24 0,75 1,57 1,37 0,38 0,00 0,78 0,00 0,00   
Älg Y 0,15 0,70 1,01 0,98 0,86 2,91 1,23 0,00    
Älg Z 0,29 1,54 4,49 1,02 1,00       
Älg AC 0,21 1,01 1,59 1,07 0,06 1,10 0,00 0,00    
Älg BD 0,20 0,95 1,68 2,01 2,39 0,00      
Älg  Sverige  0,20 0,90 1,96 1,90 1,20 0,79 0,72 0,44 0,24 0,18 0,67 

 
Tabell 2. Rådjursolyckor.  Genomsnittliga olycksfrekvenser med klövvilt (olyckor per mil och år) per hastighets-
klass på ostängslade landsbygdsvägar under perioden 2010–2016. 
Art  Län <0.5k 0.5-2k 2-5k 5-8k 8-12k 12-15k 15-20k 20-30k 30-40k 40-50k >50k 
Rådjur AB 1,18 5,70 12,40 14,38 16,93 5,75 20,35 14,09 9,63 4,50 9,11 
Rådjur C 1,29 7,12 11,83 14,19 15,14 7,74 5,97 5,41 4,59   
Rådjur D 0,99 6,06 10,41 12,18 11,87 9,75 3,90 9,44    
Rådjur E 1,09 5,48 10,78 11,70 9,09 5,99 3,29 5,14    
Rådjur F 1,62 6,50 11,78 11,94 10,11 11,46 9,15 4,34 0,00 1,67  
Rådjur G 1,84 7,73 13,02 15,74 13,53 6,43 4,59     
Rådjur H 2,09 8,91 10,73 14,14 9,30 8,03 7,17 7,26    
Rådjur I 0,77 3,30 6,02 4,78 7,90       
Rådjur K 2,03 8,84 12,64 11,55 12,96 13,43 32,38     
Rådjur LM 1,22 4,96 9,24 9,99 6,96 6,16 5,79 4,97 2,65 3,38  
Rådjur N 1,24 4,86 8,49 11,69 7,11 11,67 8,81 8,90 2,65   
Rådjur O 1,42 6,42 13,68 14,23 11,60 9,58 11,48 6,87 29,95 16,15 5,91 
Rådjur S 1,17 5,89 13,35 15,41 14,66 8,95 9,22 33,83 4,06   
Rådjur T 0,94 4,77 13,53 12,80 9,19 7,51 8,60 11,99 12,87 7,53  
Rådjur U 0,97 4,45 10,33 8,95 10,46 13,60 14,04 4,44 3,59 4,71 3,68 
Rådjur W 0,59 3,60 9,08 16,68 19,33 16,34 19,09     
Rådjur X 0,49 3,13 8,00 9,32 10,05 11,35 10,55 13,50 4,93   
Rådjur Y 0,25 1,51 4,67 2,31 4,74 6,05 2,15 4,53    
Rådjur Z 0,28 2,42 7,03 3,99 7,11       
Rådjur AC 0,15 0,78 3,12 3,31 0,95 4,41 2,39 0,00    
Rådjur BD 0,06 0,66 1,04 2,01 2,77 0,42      
Rådjur  Sverige  0,86 4,53 10,54 11,40 9,89 7,61 7,68 7,18 3,83 4,28 8,29 
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Tabell 3. Hjortolyckor.  Genomsnittliga olycksfrekvenser med klövvilt (olyckor per mil och år) per hastighetsklass 
på ostängslade landsbygdsvägar under perioden 2010–2016. 
Art  Län <0.5k 0.5-2k 2-5k 5-8k 8-12k 12-15k 15-20k 20-30k 30-40k 40-50k >50k 
Hjort AB 0,01 0,18 0,40 0,63 0,12 0,03 0,21 0,04 0,09 0,00 0,04 
Hjort C 0,02 0,05 0,43 4,56 0,57 0,00 0,00 0,00 0,21   
Hjort D 0,45 2,34 3,16 3,33 0,15 0,25 0,97 1,21    
Hjort E 0,39 2,15 2,74 3,10 0,15 0,11 0,00 0,00    
Hjort F 0,02 0,05 0,16 0,41 0,13 0,44 0,00 0,16 0,00 0,00  
Hjort G 0,01 0,06 0,14 0,19 0,13 0,00 0,00     
Hjort H 0,18 0,60 1,25 2,25 0,07 0,00 0,00 0,00    
Hjort I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       
Hjort K 0,02 0,23 0,40 0,00 0,57 0,46 0,00     
Hjort LM 0,18 0,75 2,88 1,43 1,38 2,57 1,45 0,63 0,31 0,09  
Hjort N 0,02 0,16 0,47 1,30 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00   
Hjort O 0,04 0,24 0,94 0,41 0,71 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hjort S 0,00 0,05 0,11 0,34 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00   
Hjort T 0,12 0,20 1,56 0,22 0,65 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00  
Hjort U 0,05 0,35 0,69 2,22 0,55 1,02 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hjort W 0,00 0,01 0,01 0,01 0,04 0,43 0,00     
Hjort X 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00   
Hjort Y 0,00 0,02 0,07 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00    
Hjort Z 0,01 0,08 0,27 0,00 0,00       
Hjort AC 0,00 0,02 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00    
Hjort BD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
Hjort  Sverige  0,06 0,32 0,98 1,32 0,59 1,13 0,50 0,32 0,26 0,05 0,03 

 

 
Tabell 4. Vildsvinolyckor.  Genomsnittliga olycksfrekvenser med klövvilt (olyckor per mil och år) per hastighets-
klass på ostängslade landsbygdsvägar under perioden 2010–2016. 
Art  Län <0.5k 0.5-2k 2-5k 5-8k 8-12k 12-15k 15-20k 20-30k 30-40k 40-50k >50k 
Vildsvin AB 0,23 1,12 3,24 2,91 1,17 0,09 0,42 0,13 0,00 0,00 0,12 
Vildsvin C 0,14 1,13 1,52 1,46 1,36 0,20 0,00 0,00 0,00   
Vildsvin D 0,45 2,19 3,37 3,56 2,08 1,75 0,65 0,40    
Vildsvin E 0,22 0,89 0,99 1,42 0,30 0,33 0,03 0,34    
Vildsvin F 0,13 0,49 1,04 0,83 0,57 0,22 0,00 0,31 0,00 0,00  
Vildsvin G 0,33 1,61 3,44 6,11 4,51 0,00 2,30     
Vildsvin H 0,42 1,69 1,89 1,53 1,39 1,11 0,00 0,38    
Vildsvin I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       
Vildsvin K 0,54 1,71 2,53 1,27 1,94 1,37 0,00     
Vildsvin LM 0,27 1,36 2,57 2,48 1,19 1,01 0,92 0,85 0,36 0,21  
Vildsvin N 0,25 0,84 1,42 2,92 1,97 3,26 8,01 0,85 0,00   
Vildsvin O 0,05 0,23 0,96 0,27 0,45 0,18 0,10 0,00 3,21 0,00 0,00 
Vildsvin S 0,01 0,05 0,19 0,27 0,00 0,10 0,13 0,00 0,00   
Vildsvin T 0,15 0,52 1,56 0,88 0,41 0,13 0,00 0,00 0,00 0,94  
Vildsvin U 0,09 0,34 0,88 1,22 1,73 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vildsvin W 0,02 0,05 0,14 0,09 0,04 0,00 0,00     
Vildsvin X 0,00 0,01 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00   
Vildsvin Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
Vildsvin Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       
Vildsvin AC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
Vildsvin BD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
Vildsvin  Sverige  0,11 0,55 1,39 1,41 0,92 0,70 0,43 0,46 0,32 0,16 0,09 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Effektmodell för viltolyckor   

 

 61 

Tabell 5. Väglängder.  Summerade väglängder (km) per hastighetsklass och län på ostängslade landsbygdsvä-
gar under perioden 2010–2016 som användes i frekvens- och riskberäkningar för viltolyckor. Avser väglängder i 
funktionell vägklass 0–6. Källa: Digital vägkarta enligt NVDB 2014. 
Län <0.5k 0.5-2k 2-5k 5-8k 8-12k 12-15k 15-20k 20-30k 30-40k 40-50k >50k 
AB 787 761 368 88 49 48 20 33 15 13 37 
C 1802 759 375 91 43 7 14 18 7 0 0 
D 1376 609 316 119 19 6 4 7 0 0 0 
E 2778 872 339 204 29 26 45 25 0 0 0 
F 2679 790 523 77 32 19 2 9 0 2 0 
G 2141 695 317 45 11 1 1 0 0 0 0 
H 2291 851 479 147 78 5 7 4 0 0 0 
I 898 419 81 10 4 0 0 0 0 0 0 
K 804 312 124 11 48 13 1 0 0 0 0 
LM 3568 1759 873 325 254 164 78 97 107 33 0 
N 1396 634 252 71 28 16 2 3 2 0 0 
O 5920 2565 1067 234 195 39 29 23 1 2 12 
S 2710 1216 458 79 17 14 11 2 1 0 0 
T 1517 677 272 96 52 11 6 1 0 2 0 
U 1068 496 163 91 41 4 3 0 1 3 0 
W 2571 1177 398 107 35 7 3 0 0 0 0 
X 1751 903 287 73 15 6 4 7 0 0 0 
Y 3381 972 193 100 50 13 9 3 0 0 0 
Z 4389 1109 245 28 17 0 0 0 0 0 0 
AC 7027 1612 103 89 23 4 5 0 0 0 0 
BD 6105 1775 245 28 19 3 0 0 0 0 0 
Sverige  56959 20963 7477 2117 1062 406 244 234 135 55 49 
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Bilaga B. Normalvärde konsekvens originalvärden  
Normalvärde för konsekvens från originalvärde från uträkningar baserat på uttag för åren 
2010–2016 i enlighet med beskrivning i kapitel 8.  

Tabell 1. Älgolyckor.  Konsekvenser originalvärde skadeföljd.  
Hastighetsgräns (km/h) Älg         
 

SF DF SSF LSF EF 

40 0,015 0 0 100 98 

50 0,023 0 7,41 92,59 98 

60 0,025 0 18,18 81,82 98 

70 0,031 1,63 9,78 88,59 98 

80 0,043 1,33 10,62 88,05 97 

90 0,090 1,08 13,43 85,49 94 

100 0,096 1,68 15,08 83,24 94 

110 0,137 2,26 15,04 82,71 90 

120 0,121 6,67 6,67 86,67 92 

Okänd 0,081 0,93 9,72 89,35 94 

 

Tabell 2. Rådjur och hjortolyckor.  Konsekvenser originalvärde skadeföljd.  
Hastighetsgräns (km/h) Rådjur/hjort         

 SF DF SSF LSF EF 

40 0,003 25,00 0,00 75,00 99,76 

50 0,002 0,00 23,33 76,67 99,83 

60 0,001 0,00 75,00 25,00 99,91 

70 0,001 0,86 8,62 90,52 99,90 

80 0,001 0,00 5,36 94,64 99,91 

90 0,002 1,27 8,86 89,87 99,88 

100 0,002 0,00 4,00 96,00 99,88 

110 0,003 0,00 7,14 92,86 99,75 

120 0,002 0,00 0,00 100,00 99,84 

Okänd 0,002 0,00 6,42 93,58 99,81 

 
Tabell 3. Vildsvinsolyckor.  Konsekvenser originalvärde skadeföljd.  

Hastighetsgräns (km/h) Vildsvin         
 

SF DF SSF LSF EF 

40 0,000 0 0 0 100,0 

50 0,000 0 0 0 100,0 

60 0,000 0 0 0 100,0 

70 0,001 0 9 91 99,9 

80 0,002 0 8 92 99,8 

90 0,003 0 36 64 99,8 

100 0,003 0 0 100 99,7 

110 0,012 0 0 100 99,4 

120 0,000 0 0 0 100,0 

Okänd 0,001 0 100 0 99,9 
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Bilaga C. Djurens rörelser på vägen och antal djur som 
skadas vid olycka 

Under åren 2014–2017 har vid en sammanlagd körsträcka på 4000 mil i viltrika trakter i Da-
larna gjorts en notering varje gång ett klövvilt passerat över vägen inom synfältet. Antal älg och 
rådjur är i storlek 30 och till detta kommer renar norr om Särna.  Från eftersöksjägare har ytter-
ligare uppgifter inhämtats om hur vildsvin förflyttar sig på vägen.  Från Idre Sameby hämtades 
uppgifter om var renar oftast riskerar bli påkörda. 

 

Älg 

Vad gäller älg så har vid 14 observationer endast en älg passerat per tillfälle. Alla inom 30–40 m 
har rört sig snett bort från bilen.  Endast en har observerats stillastående på vägen och då på ca 
500 m avstånd. En typisk situation för en olycka som föregår kollision är en ensam älg som ska 
korsa vägen. Det förekommer även att en ko kommer över vägen med kalv någon sekund senare. 
Kalven har då god chans att undkomma påkörning eftersom den är nummer två. Från jägare har 
framkommit att om kon dödas i trafikolycka så kommer man att söka upp och avliva även en 
oskadad kalv.  Detta av djurskyddshänsyn.  

Det som gör kollision med älg så allvarlig är att om bilen träffar älgen mitt på så hamnar den di-
rekt uppe på motorhuven och sedan på framrutan. Vindrutan krossas och taket kan dessutom 
tryckas in med svåra skador som följd. Att älgar ofta förekommer en och en beror naturligtvis på 
att en stor del av höstjakten inriktas på att just skjuta kalvar. 

 

 

Ren 

Renar är halvtama och många gånger helt 
orädda för såväl bilar som människor, se Figur 
1. De kan förekomma en och en på vägen men 
också i 10-tal eller 100-tal.  Renar som står på 
vägen efter ett backkrön löper i mörker och 
isigt väglag mycket stor risk att bli påkörda.  
Ofta blir flera djur påkörda men inga siffror fö-
religger om frekvenser. Det finns exempel där 
en stor flock med renar slickar salt på vinter-
väg.  Naturligtvis kan tåg orsaka massaker på 
renar längs järnväg eftersom djuren på spåret 
ibland inte alls flyttar på sig.  Projektet hanterar 
inte renkollisioner eller kostnader för dessa i 
och med att det regleras på annat sätt. 

 

Rådjur  

Vägen Borlänge–Leksand med 6000–10000 fordon (ÅDT) har de senaste 30 åren haft en rå-
djursolycka per vecka. Men trots denna hårda skattning av populationen förefaller olyckorna att 
vara fler nu än kring 1990. Djuren förekommer ofta i öppet landskap där vägstandarden är hög 
och som ger höga hastigheter.   

 
Figur 1. Ren på väg.  
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På lågtrafikerad allmän väg, 10–30 ÅDT, så har flera av rådjuren stått stilla. Man ser dem på 
långt håll, saktar in och då går de sakta av vägen. Ofta en familj med 2 eller 3 djur.  Observerat 
vid körning 4000 mil.  

Rådjuren finns denna vinter (2017/2018) ofta mycket nära bebyggelse. Nattetid kan de vara 
inne i villaträdgårdar.  Stödutfodring kan dessutom locka. Jämför man måttet ” Avstånd till be-
byggelse” för älg resp. rådjursolyckor så är det mycket stor skillnad. 

 

Vildsvin   

Inga egna observationer vid körda 4000 mil i Dalarna. Beaktat vikt på vuxet vildsvin hade man 
väntat sig att analysen av kollisioner skulle visat fler personskadeolyckor.  Men mycket få ska-
das.  I analysen framkommer att kostnad för kollision med vildsvin endast något överstiger kost-
naden för kollision med rådjur/hjort.  För att i någon mån hitta en förklaring till detta så har 
samtal förts med eftersöksjägare, Björn Granquist, med ett överordnat ansvar för Söderman-
lands län. Björn säger:  

-Vildsvinen lever i matriarkat där en flock kan bestå av ett par honor med vardera 5–6 kultingar.   
Då vildsvin passerar en väg ser det ut att de flyter fram och genom att det är ett flockdjur så blir 
ofta flera djur påkörda i samma olycka. Vildsvin är nattaktiva och mörka till färgen. Därför är de 
svåra att upptäcka då de närmar sig vägen.  Ögonreflexer är dessutom svåra att upptäcka. 

Även om maxvikten på galtar kan vara 200 kilo så är genomsnittsvikten i population låg.  Suggor 
väger 40–140 kilo.  En stor del av populationen är under ett år. 

• Endast 60% överlever år ett 

• 20% når 2 års ålder 

• 10 % blir 4 år. 

Allt detta betyder att många djur är under ett år då de blir påkörda och det är liten chans att de 
skulle hamna uppe på motorhuven och sedan krossa vindrutan.  Se vidare foto Figur 2 nedan. 
”Samling” på väg vid stort snödjup i terrängen. 

 
Figur 2. Vildsvin på väg. Foto:  Leif Sorgenfrei. Bilden får användas utan kostnad. 
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Bilden (Figur C2) är tagen mellan Sälen och Särna i område som alltid har stränga vintrar med 
ofta 70–100 cm snö.  Fotografen säger att djuren sprang längs vägen för att få en lättare förflytt-
ning. Vildsvinsolyckor sker oftast på väg med 70 km/h.  Älgolyckor däremot sker lika ofta vid 90 
som vid 70 km/h som hastighetsgräns.  I och med att många djur dödas/skadas i vissa olyckor 
med vildsvin så bör detta beaktas.  Här finns då vissa likheter med renkollisioner. 

Ser man till kostnad för rådjur/hjort ska nämnas att en kronhjort är så hög att den vid kollision 
kan krossa bilens vindruta varvid personskador uppkommer. Skulle vi renodla kostnad för kol-
lision med rådjur så skulle den vara lägre än måtten ovan. 

Genom att längre fram se på skadade enligt sjukhusrapporter så bör man närmare kunna lägga 
fast skillnader i risk för personskador vid kollision med vildsvin respektive rådjur/hjort. 
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