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ABSTRACT  

 

"The costs of the over 58,000 wildlife vehicle-accidents that occurred, or in other words one 

every six minutes, last year is well over three billion Swedish crowns (SEK) for the society." 

 

By 2016, the number of wildlife accidents increased to 58,300, an annual increase of 20%, and 

the estimated number of reported wildlife accidents for 2017 is estimated at 70,000, which is a 

further increase of about 20%. 

 

"Wildlife accidents are a global problem that causes human deaths as well as physical and 

financial damage. Prevention measures used today are not sufficient to achieve a reduction in 

wildlife accident statistics. " 

 

A product development process has been used to develop a theoretically best product based on 

how the product meets requirements, goals, and how it also answers to the questions generated 

in the project. The main objective of this project was to arrive at a cost-effective solution as 

reasonably possible. 

 

The project resulted in a largely improvement of an already existing product on the market; 

The German solution with reflexes on already existing roadside markings, also called edge 

posts. 

 

The manufactured product utilizes a vehicle headlamp by letting the light be reflected on a 

constructed design of mirrors attached to the side of the edge posts. The reflective light acts as 

a warning signal for the wild animals not to approach the roadside when the vehicle passes. 
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SAMMANFATTNING 

 

“Kostnaderna för de över 58 000 olyckor med vilt eller ungefär en var sjätte minut som 

inträffade under fjolåret ligger på väl över tre miljarder kronor för samhället.” 

- Forskare på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) 

 

År 2016 ökade antalet viltolyckor till 58 300, vilket var en årlig ökning med 20%, och det 

hittills estimerade antalet rapporterade viltolyckor för 2017 beräknas uppgå mot 70 000 vilket 

är en ytterligare ökning på omkring 20%. 

 

“Viltolyckor är ett globalt problem som förorsakar dödsfall samt fysiska och ekonomiska 

skador. Förebyggande åtgärder som används idag är inte tillräckliga för att åstadkomma en 

minskning i viltolycksstatistiken.”  

- Trafikverket 

 

En process inom produktutveckling har använts för att ta fram en teoretiskt bästa produkt 

baserat på hur man ansett att produkten uppfyller de krav, mål och även besvarat de 

frågeställningar som genererats till projektet. Huvudmålet inför detta projekt var att ta fram en 

så kostnadseffektiv lösning som rimligt möjligt. 

 

Projektet resulterade i en, i stort sett, förbättring av en redan befintlig produkt på marknaden; 

den tyska lösningen med reflexer på redan existerande vägkantsutmärkningar, även kallat 

kantstolpar.  

 

Den framtagna produkten utnyttjar ett fordons strålkastare genom att låta ljuset reflekteras på 

en framtagen konstruktion av speglar som satts fast vid sidan av kantstolpar. Det reflekterande 

ljuset fungerar som en varningssignal för de vilda djuren att inte närma sig vägkanten då 

fordonet väl passerar. 
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FÖRORD 

 

Vi anser att detta examensarbete har varit ett väldigt intressant och spännande projektarbete 

som vi även hoppas kan bli verklighet inom en snar framtid. Inte bara för att det bekostar det 

svenska samhället en stor mängd summa pengar, men också för att värna liven hos både de 

vilda djuren samt bilisterna på Sveriges vägar. 

 

Vi vill börja med att tacka Börje Karlborg och examinatorerna på Mälardalens Högskola för att 

ha gjort detta projekt möjligt för oss att genomföra.  

Vi vill även tacka Börje Karlborg en extra gång för det tidiga mötet redan innan projektstart där 

han delade med sig av mycket relevant bakgrundsinformation till projektet, sina egna 

livshistoria  tillhörande ämnet samt hur både Sverige samt andra länder har ställt sig till 

problemet tidigare. Detta möte gav oss en introducerande helthetsbild till problemet i fråga, 

som vi inte sett eller tänkt på tidigare. 
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1. INLEDNING 

 

Detta examensarbetet utfördes utav ingenjörsstudenterna Sebastian Norlander och Andreas 

Ternström på civilingenjörsprogrammet i Innovation och Produktdesign på Mälardalens 

högskola i Eskilstuna, HT 2017. Arbetet utfördes på grundnivå och varade under 20 veckors 

halvtidsarbete, vilket motsvarade en omfattning på 15 högskolepoäng. 

 

1.1. Bakgrund 

 

Hur examensarbetet kom till liv 

”Det sker i genomsnitt mer än en (1) viltolycka nästan var 9.e minut i Sverige. Detta innebär 

att över 61000 fordon årligen är inblandade i en viltolycka. Olyckorna måste bli färre och där 

kan vi alla hjälpas åt.” (Nationella Viltolycksrådet, 2018) 

 

“Kostnaderna för de över 58 000 olyckor med vilt eller ungefär en var sjätte minut som 

inträffade under fjolåret ligger på väl över tre miljarder kronor för samhället.” 

(Älgskadefondsföreningen, 2017) 

 

Ovanstående citat kommer från två olika källor; det Nationella Viltolycksrådet, samt från ett 

muntligt föredrag av en forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Citaten ger en tydlig 

överblick av det allmänna problemet med viltolyckor, och i just precis detta fall handlar det om 

lilla landet Sverige.  

 

Projektet introducerades/uppdagades av en man vid namn Börje Karlborg som är högst delaktig 

i en förening som heter Älgskadefondsföreningen.  

Börje Karlborg spred ord om ett tillgängligt projektarbete som tillslut landade som en möjlighet 

till ett examensarbete på Mälardalens Högskola under våren år 2017.  

Det var i samband med det som ett intresse alstrades för att vi skulle få arbeta vidare med just 

detta examensarbete. 

 

Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening som sedan 1973 verkat för att 

minska antalet viltolyckor i Sverige. Föreningen är Sveriges största oberoende aktör inom vilt- 

och trafiksäkerhet. 

 

Introducerande statistik  
I en viltolycksprognos som Älgskadefondsföreningen tog fram den 17:e augusti år 2017 

hänvisar man till en statistisk prognos för viltolyckor från det Nationella Viltolycksrådet. I sagd 

prognos kan man utläsa att antalet rapporterade viltolyckor sedan år 2015 ökat något kolossalt. 

Rapporterade viltolyckor från år 2012 till 2015 hade dock endast en variation på ungefär 3% i 

Sverige (mellan 46 600 till 45 200 årligen). År 2016 ökade istället antalet till 58 300, vilket var 

en årlig ökning med 20%, och det hittills estimerade antalet rapporterade viltolyckor för 2017 

beräknas uppgå mot 70 000 vilket är en ytterligare ökning på nästan 20%.  

(Älgskadefondsföreningen, 2017) 

 

Med den mängd viltolyckor som förekommer i Sverige årligen beräknas den totala kostnaden 

för samhället uppnå en summa på över 2,6 miljarder svenska kronor, varje år. Kostnaden 

påverkas av skador på fordon, personskador, jaktvärdesförluster samt polisiära insatser enligt 

en rapport från SLU. (Sveriges Radio, 2016) 
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1.2. Problemformulering 

Att ta fram en kostnadseffektiv lösning som skall anpassas efter svenska miljöförhållanden, 

svenskt reglemente för konstruktion vid väg, samt utgöra en fördelaktig situation för 

trafikanterna själva men också de berörda vilda djuren. 

 

Djuren vill trots allt ta sig över vägen av en anledning, och den önskan vill vi även uppfylla på 

något sätt, dock utan att riskera en trafikfara.  

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med projektarbetet är att reducera antalet viltolyckor som förekommer i trafiken i 

Sverige för att minimera personskador, skador på vilda djur och i övrigt sänka stora kostnader 

för samhället som helhet.  

 

“Viltolyckor är ett globalt problem som förorsakar dödsfall samt fysiska och ekonomiska 

skador. Förebyggande åtgärder som används idag är inte tillräckliga för att åstadkomma en 

minskning i viltolycksstatistiken.” – Trafikverket (Jägerbrand, 2012) 

 

De frågeställningar som finns att arbeta med handlar till stor del om ekonomi, säkerheten för 

människan och djuret, och om att ekosystemet inte får störas mer än vad som behövs. 

Nedanstående frågor har därav genererats: 

 

o Hur kan man förhindra förekommandet av viltolyckor på ett kostnadseffektivt sätt? 

o Ska trafikanten varnas för det vilda djuret, eller ska det vilda djuret varnas för det 

körande fordonet? Eller eventuellt bägge två samtidigt? 

o Hur kan djuret, på ett vettigt och realistiskt sätt, ta sig till andra sidan vägen utan att 

medföra en risk för trafikfara? 

 

1.4. Avgränsningar  

Examensarbetet omfattar ett 20 veckors projektarbete, vilket betyder att man anpassar arbetet 

efter den tid som finns tillgänglig.  

 

Projektet avgränsar sig till svensk miljö, svensk standard och svenskt reglemente. 

  

Redan under ett tidigt skede av projektet valde man att avgränsa sig till de befintliga 

vägkantsutmärkningar som redan finns längs med många viltolycksdrabbade svenska vägar 

idag. Anledningen till detta var för att på ett väldigt rimligt sätt kostnadseffektivisera projektet 

tidigt i produktutvecklingsprocessen. Genom att utnyttja dessa befintliga kantstolpar som är 

utplacerade på svenska vägar där viltolyckor främst förekommer så minimeras kostnad och 

miljöpåverkan direkt.  

 

Ett ytterligare val som har gjorts är att inte skapa ett fysiskt exemplar av den slutgiltiga 

produkten, utan att endast hålla sig till en teoretiskt framtagen produkt, där ett komplett CAD-

underlag kommer medfölja, inkluderat ritning, tillsammans med en materialspecifikation och 

en tillverkningsmetod. 

 

 

 



8 (44) 

2. ANSATS OCH METOD 

 

En bredare marknadsanalys kommer att tillämpas med hjälp av tidigare relevanta 

projektarbeten som publicerats för allmänheten, däribland både svenska och utländska. Man 

kommer också att undersöka övriga alternativ till lösningar för reducering av viltolyckor ur ett 

globalt perspektiv. 

 

Datainsamling till projektet kommer att baseras på både primär- men också sekundärdata. 

Primärdata samlas in från intervjuer med experter inom relevanta områden. Sekundärdata 

hämtas från litteratur eller tidigare studier inom relevanta områden. 

 

En process inom produktutveckling kommer att användas för att i slutändan ta fram en 

teoretiskt bästa produkt baserat på hur man anser att produkten uppfyller de givna kraven, 

målen och även besvarar frågeställningarna. 

Produktutvecklingsprocessen, också benämnd PU-processen, innehåller ett flertal kapitel vars 

syfte är att, ifall utförda på rätt sätt, kunna identifiera en möjlighet/ett behov till att ta fram en 

fullständig produkt. Nedanstående bild illustrerar processen: 

 

 
Figur 1 -  Struktur på PU-processen 
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För att kontrollera vad projektet leder fram till så kommer en så kallad stage-gate metod 

tillsammans med diverse relevanta parter i projektet att involveras.  

Stage-gate innebär att låsta dörrar (gates) placeras mellan olika faser (stages) i projektet. För att 

låsa upp en dörr och ta sig till nästa fas i utvecklingsskedet måste allting inom en bestämd 

tidsram vara avklarat och korrekt utfört i den tidigare fasen. Vid varje dörr kommer ett möte 

med ansvariga att hållas där man diskuterar vad som gjorts hittills och ifall projektet kan 

påbörja nästa fas eller ifall man behöver göra om/komplettera någonting.  

 

Medlemmarna i projektet har bra kontakt med Älgskadefondsföreningen som i sin tur har god 

kontakt med myndigheter som exempelvis Trafikverket och företag som exempelvis 

Mälarplast. Älgskadefondsföreningen har planer på att utföra tester av viltvarningssystem på 

svenska vägsträckor inom snar framtid. Lösningen som detta projekt kommer fram till har 

potential till att kunna tillverkas och testas i ett senare skede, ifall att den produkt som detta 

projekt tar fram anses möjlig/acceptabel. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

3.1. PU-processen 

Källor till den PU-process som valts att användas till detta examensarbete beskrivs utförligt i 

nedanstående litteratur och tydliggörs där undertill i en sammanfattning av varje steg i 

processen. 

Design i fokus för produktutveckling, skriven av Kenneth Österlin, publicerad 2010 av Liber. 

(Österlin, 2010) 

The Mechanical Design Process, skriven av David G. UIlman, publicerad 2010 av McGraw 

Hill. (Ullman, 2010) 

 

Planering 

Under rubriken Planering så ska ett ungefärligt schema utföras där det snabbt går att se vad 

som ska göras inom vilka tidsramar, och vem/vilka som har det ansvaret. Ifall att en planering 

inte genomförts så riskerar projektdeltagarna att delvis tillägna för mycket respektive för lite tid 

åt en specifik arbetsuppgift, men också att glömma bort en arbetsuppgift helt och hållet. 

 

Ett exempel på en metod för att strukturera upp en bra tidsplanering är ett så kallat 

„Ganttschema‟ där skaparen av schemat fyller i när projektet startar samt det planerade 

slutdatumet. Mellan dessa två tidsmarkörer så uppdelas även alla planerade deluppgifter som 

ska utföras inom projektet.  (http://www.gantt.com/) 

 

 
Figur 2 - Exempel på ett gantt-schema  

 

Idégenerering 

Under idégenereringsfasen så är målet att ta fram så mycket olika lösningsförslag samt idéer 

som möjligt (“det finns inte några dumma idéer”). Detta görs för att sedan under en senare fas 

kunna bearbeta de idéer som tagits fram, samt möjligtvis kombinera olika innovativa idéer för 

att utifrån det skapa ytterligare alternativ att granska. 

  

Ett bra alternativ på idégenereringsmetod är det klassiska “brainstorming” vilket utförs genom 

att alla projektmedlemmar bara kastar ut alla idéer som tas fram för att sedan skriva ner dessa 

och se ifall dessa idéer går att vidareutveckla. Varje idé som tas fram kan utveckla en annan idé 

eller skapa en helt ny infallsvinkel, vilket är varför det är av hög vikt att man skriver ner alla 

idéer som kommer på tanke.  

 

En marknadsanalys samt en marknadsundersökning är två oerhört givande metoder som 

fungerar utmärkt att utföras under idégenereringsfasen.  

Marknadsanalysen är till för att se över dagens lösningar och åtgärder till problemet man själv 

arbetar med. Dessa kan jämföras och kompletteras med egna tankar och idéer, eller bara rent 

generellt ge inspiration. 
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En marknadsundersökning kretsar kring att ett frågeformulär skickas ut till kunniga personer 

inom området/ämnet. Frågeformuläret i fråga har oftast ett antal ja- och nej-frågor som utvalda 

personer kan svara på. Utifrån denna form undersökning får man en mer djupare insyn på hur 

någon med en högre ämnesexpertis kan se på problemet. 

 

Kravspecifikation 

En kravspecifikation består av krav som är menade att uppfyllas till den slutgiltiga produkten. 

Dessa krav har oftast till viss del tilldelats av exempelvis en kund, eller också genererats av 

övrigt ansvarig i projektet, med bas på vad projektet är tänkt att åstadkomma samt resultat från 

idégenereringsfasen, då ett projektet inte nödvändigtvis har en kund.  

Kraven skrivs ner på en lista och delas sedan upp till vad som ska uppfyllas samt vad som bör 

uppfyllas, det vill säga vilka som måste uppfyllas samt resterande som endast är av hög 

prioritet att uppfylla men inte är ett måste. 

Alla krav ska också rangordnas efter hur kritiska dem anses vara. Denna rangordning sätts med 

en siffra mellan 1-5, där 1 inte är kritisk alls, och 5 är väldigt kritisk. 

 

Konceptgenerering 

Under denna rubrik genereras koncept baserat på dem framtagna idéer och inspirationer från 

idégenereringen, i samband med de framtagna kraven i kravspecifikationen. Till dessa koncept 

bör mer utförligare skisser och beskrivningar medföras än vad som tagits fram tidigare. 

Koncepten bör också vara något trovärdiga och realistiska i detta steg av processen. 

 

Val av koncept 

När ett konceptval ska göras så är det mycket viktigt att utvärderingen av koncepten har utförts 

korrekt. Är den korrekt genomförd så är det oftast någorlunda lätt att se vilket koncept som 

anses bättre i förhållande till de andra koncepten.  

 

En väldigt typisk metod som ofta används vid en konceptutvärdering är en så kallad Pughs 

matris. I en Pughs matris sammanställer man alla koncept tillsammans med kraven från 

kravspecifikationen i en större tabell. Varje koncept får antingen ett plustecken (bättre än), ett 

minustecken (sämre än) eller en nolla (lika bra som), till varje krav i förhållande till ett så kallat 

referenskoncept.  

Referenskonceptet är bestämt sedan innan och är det koncept som jämförs med de övriga. 

Referenskonceptet kan exempelvis vara en redan befintlig lösning, eller också ett av de 

genererade koncepten i projektet.  

När alla koncept blivit tilldelade sina +, - och 0‟or så översätts dessa till värden baserade på den 

viktning/kris som kraven fått i kravspecifikationen. Det koncept med högst summerat värde 

anses rent generellt som den mest lämpliga, men det finns undantag.  

(https://www.decision-making-confidence.com/) 

 

 
Figur 3 - Exempel på en pughs matris  
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Produktgenerering 

När väl ett koncept har valts så påbörjas nästa steg i PU-processen, nämligen genereringen av 

produkten. Under denna rubrik genereras bland annat detaljer som hur det valda konceptet ska 

ta form, vad för material som beräknas passa produkten bäst och vilken tillverkningsmetod som 

anses mest lämplig för ändamålet. 

 

Ifall produkten består av ett flertal olika komponenter så rekommenderas att en 

produktgenerering görs för varje del för sig. Övriga faktorer som kan behöva omhändertas är 

olika former av hållfasthetskrav och förväntningar på produkten.  

Exempel på frågeställningar som bör besvaras är: Ifall produkten ska klara av en massa på 

200kg, hur kan just detta koncept klara av det? Om produkten ska fästas fast på någonting 

annat, hur kan man någorlunda säkerställa att den sitter tillräckligt bra fast med det koncept 

som valts? 

 

Val av produkt 

Här presenteras resultatet av PU-processen med vad man kommit fram till för produkt, hur den 

ska fungera i praktiken, hur det på ett realistiskt sätt kan se ut i verkligheten, och de 

huvudsakliga anledningarna till varför man kom fram till just denna produkt istället för någon 

annorlunda lösning. 

 

3.2. Den svenska kantstolpen 

En kantstolpe, även kallat “Vägkantsutmärkning” är utmärkningar längs med vägkanten som är 

av stolp-liknande form med reflexer högt placerade för att markera för föraren vart vägkanten 

är. Detta är ytterst viktigt för att öka trafiksäkerheten och komforten under dåliga 

väderförhållanden eller tider då det är mörkt på vägen. 

 

Även placeringen på kantstolpar samt avstånd är noga uträknade för att optimera körsäkerheten 

för föraren som bedriver ett fordon. Placeringen är tänkt att ta plats cirka en meter utanför 

vägkanten. Sträckan mellan dessa stolpar har även en beräknad längd, då det på motorväg ska 

ha ett avstånd på 100 m mellan, men på en “vanlig” väg så ska avståndet vara 50m, bortsett 

från i kurvor där dessa avstånd skiljer beroende på kurvans konkavitet/konvexitet.  

(Trafikverket, 2004) 

 

 

 

 

4. 

Figur 5 - Verklighetsvy av dagens kantstolpar Figur 4 - Dimensioner av kantstolpen 
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RESULTAT (Empiri) 

 

4.1. Planering 

Efter det att projektarbetet först började så var det första steget att avklara en någorlunda 

fullständig planering för hur den nästkommande tiden skulle se ut med processer, milstolpar, 

startdatum och slutdatum. Ett gantt schema utfördes, se bilaga 1 för en illustration. 

 

4.2. Inspiration & Idégenerering 

 

Marknadsanalys 

Eftersom att detta problem kan förekomma var man än i världen befinner sig, givet att det finns 

vilda djur, vägar, samt fordon på vägarna, så är detta ett oerhört igenkännligt problem i de allra 

flesta länder på Jorden. På ett eller annat sätt så har de allra flesta länderna någon form av 

åtgärd till att förhindra viltolyckor på olycksdrabbade vägsträckor. 

 

WCPP 

WCPP, eller “The Wildlife Collision Prevention Program”, startades år 2001 i syfte av att 

forska, utvärdera, samt implementera lösningar som ökar säkerheten bland fordonsolyckor med 

vilda djur för både allmänheten för djuren själva.  

 

WCPP sammanfattar väldigt kort och koncist de allra vanligaste lösningarna på deras 

webbsida. Nedanför beskrivs de allra mest relevanta och nämnvärda huvudområdena från 

sidan: 

 

Hantering av växtlighet 

Diverse växter som förekommer omkring vägar har en stor betydelse till varför de vilda djuren 

närmar sig vägen. Växterna lockar till sig de vilda djuren för att det anses vara föda.  

Sätt att utnyttja detta på är att exempelvis trimma/klippa växtligheten vid “rätt” tillfällen, samt 

att ny vegetation kan medvetet förändras till det bättre med hjälp av tillagda frön från 

växtlighet som djuren bland annat undviker eller inte äter. (Wildlife Collision Prevention 

Program) 

 

Stängsel  
Ett viltstängsel är ett väldigt bra verktyg om målet endast är att reducera viltolyckor. När ett 

stängsel är uppsatt på vardera sidor om vägen så minimeras viltolyckorna radikalt. 

Viltstängsel skulle kunna anses som ett av de bättre varianterna för att minska olyckor, men 

tyvärr så finns det mycket negativa effekter av detta stängsel som i många fall väger tyngre än 

de positiva aspekterna. Att tillverka och montera upp ett stängsel som ska underhållas på rätt 

sätt kostar väldigt mycket att göra till en verklighet. Ännu ett problem som tillkommer om 

viltstängsel monteras längs med vägen är att ekosystemen störs då djuren inte har möjlighet att 

röra sig de sträckor som är tänkt för att nå till en viss plats samt en viss föda. (Wildlife 

Collision Prevention Program) 
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Varningsskyltar 

Det positiva med varningsskyltar för diverse vilda djur är att dessa är billiga att sätta upp samt 

innebär billig skötsel. Det stora problemet med denna metod är att förare tenderar att ignorera 

dessa varningar, eller inte ser dessa alls vilket leder till att en skylt inte kan förhindra en 

kommande viltolycka. (Wildlife Collision Prevention Program) 

 

Intelligenta varningssystem 

Ett intelligent varningssystem är oftast ett system som kan känna av att ett djur närmar sig för 

att sedan varna föraren att det är ett djur som närmar sig  vägen. Det finns flera olika system, 

men de flesta fungerar genom att de skickar ut infraröd laser eller använder sig av 

elektromagnetiska fält som kan känna av rörelse samt kroppsvärmen från ett djur som närmar 

sig. (Wildlife Collision Prevention Program) 

 

Reflektorer 
Reflektorer är prismor som (oftast) blivit monterade på stolpar längs med sidorna av en väg. Ett 

fordons strålkastare är menad att träffa dessa prismor när fordonet helt naturligt färdas på 

vägen, och ska då reflektera detta ljus i form av ett strålande sken ut mot skogen. Skenet är till 

för att skrämma iväg de vilda djuren eller tillfälligt distrahera dem från att fortsätta över vägen 

under den tidpunkt som fordonet väl passerar. (Wildlife Collision Prevention Program) 

 

Passage över & under väg 

Att utnyttja passage som går antingen över en väg eller under en väg är en av de bästa 

lösningarna när det kommer till att underlätta de vilda djurens förmåga att säkert krossa en 

framförallt viltolycksdrabbad väg. En sådan lösning kan vara oerhört kostsam då de kräver mer 

detaljerad ingenjörskonst och planering av en sådan konstruktion än de flesta övriga lösningar.  

För att en sådan variant av lösning ska klassas som “acceptabel” eller “fungerande” så finns det 

en del krav som behöver uppfyllas; bl.a. att se till att ålder, storlek och kön inte spelar någon 

roll hos den djurart som tar sig över. Detta då lösningen inte är menad att separera 

djurfamiljen/flocken från dess naturliga habitat. (Wildlife Collision Prevention Program) 

 

Ljus 

Ljus i form av vanliga väglampor kan reducera viltolyckor på mörka vägar som har hög 

olycksrisk. En studie från island visar att när bättre belysning kom på en väg som var drabbad 

av en mängd olyckor lystes upp så minskade dessa olyckor med 70% endast genom att 

förbättra ljuset. (Wildlife Collision Prevention Program) 

 

Lukt 

Genom att applicera dofter från exempelvis rovdjur, eller dofter som luktar så illa att djuren 

håller sig borta kan anses som ett sätt att hålla djuren borta från vägen. Problemet med detta är 

att det kan sluta med att djuret blir vana med dessa dofter och inte påverkas av dessa längre 

vilket leder till en återigen ökad risk för viltolyckor. (Wildlife Collision Prevention Program) 
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Rådjurs-vissla 

Det finns huvudsakligen två olika varianter av så kallade rådjursvisslor; vinddrivna och 

batteridrivna.  

Den vinddrivna varianten ger ljud ifrån sig när luft passerar genom visslan. Målet med denna 

variant är att skicka ut ett ljud med rätt frekvens som rådjuret tydligt kan höra.  

Den batteridrivna versionen fungerar likadant som sin icke elektriska motsvarighet men ger 

istället ifrån sig ett hörbart ljud samt ett ultraljud.  (Wildlife Collision Prevention Program) 

 

Vilddjurs-detekterande utrustning 

Dagens biltillverkare implementerar i dagsläget olika sorters system som ska hjälpa föraren att 

undvika just viltolyckor. Exempel på sådana system är förbättrat mörkerseende eller 

utnyttjandet av sensorer som automatiskt bromsar ett fordon när ett djur riskerar att bli påkört. 

(Wildlife Collision Prevention Program)  

 

Utbilda allmänheten 

Att se till att bilister själva vet om risken och faran som finns med en viltolyckor gör förarna 

mer ansvarsfulla vilket resulterar i en mer generellt säkrare körning. (Wildlife Collision 

Prevention Program) 

 

Tidigare projekt som utnyttjat kantstolpar 

Tidigare projekt som också involverat vägkantsutmärkningarna i sina lösningar förekommer i 

flertalet länder; bl.a. Tyskland, Österrike, Norge, och dessutom Sverige. Nedanför 

sammanfattas några utav projekten: 
 

Tysklands lösning med reflex 

I tyskland så har det utförts tester för att hålla vilt borta från vägen genom att fästa en blå reflex 

på kantstolparna som är utformad för att reflektera ut ljuset från bilens strålkastare ut i skogen i 

form av ett blått sken. Anledningen till att reflexen och skenet är blått är just för att vilda djur 

kopplar blått ljus till fara, vilket i sin tur leder till att djuren håller sig borta från vägen under 

tiden ett fordon passerar. Efter ett tidigare test så har statistik mätts upp på att viltolyckorna 

under nattetid på de olycksdrabbade sträckorna som även använts som teststräckor minskat 

med upp till 73%. (Luxembourg Times, 2014) (Plastimat) 

 

Trafikverkets lösning med solcell, batteri, sensor och lampor 

År 2012 så testades det i Dalarna på väg 266 att utrusta kantstolparna med sensorer riktade ut 

från vägen som är gjorda för att upptäcka vilda djur som minst är lika stora som ett rådjur. När 

rörelse upptäcks vid sidan av vägen så skickar denna sensor signaler till en lysdiod som sedan 

lyser upp för att varna föraren att det är rörelser vid vägkanten. Denna lysdiod och sensor drivs 

på el, som ursprungligen kommer från ett batteri som laddas av solceller som sitter högst upp 

på kantstolpen. Sensorerna lyckas täcka ett så pass stort område att det inte finns några 

“gråzoner”, utan stolparna har en tillräcklig längd mellan för att kunna täcka hela området 

bredvid vägen. Denna teststräcka omfamnade en körsträcka på 400 meter. (Andersson, 2012) 

 

Denna lösning fick dock bakslag för att den inte var tillräckligt hållbart konstruerad för att 

klara av en svensk vinter. Både fukt och salt kom in i konstruktionen som gjorde att elektriska 

komponenter gick sönder, projektet lades därefter ned med rekommendation för framtida 

projektarbeten att tänka mer på tätning och att inte ha elektronik alltför långt nedtill på stolpen. 
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Övriga relevanta projekt som utförts 

 

Test i trafiken 

I Sverige har också ett test utförts där målet var att se hur ett antal olika testförare betedde sig i 

trafik beroende på miljö samt hur betéendet ändras beroende på användningen av 

viltvarningssystem, likt viltstängsel eller varningsskyltar. 

 

“Slutsatserna kring vilt i trafik  – man kom fram till var bland annat att radiomeddelande om 

vilt hade störst effekt på körbeteendet medan traditionella varningsskyltar hade liten effekt. 

Man kunde också konstatera att de 25 testförarna körde fortare i skogsmiljö och att där 

viltstängsel satts upp gjorde att man överlag körde fortare.” (Älgskadefondsföreningen, 2017) 
 

ZeroKill 

Ett designkoncept vid namn ZeroKill publicerades år 2009 på webbplattformen Yanko Design 

och är en helhetslösning för att reducera viltolyckor under specifikt nattetid när fordon kör på 

vägarna. Designen är utförd av produktutvecklarna Sungi Kim och Hozin Song. 

Kort förklarat så har dem konstruerat helt nya kantstolpar med solceller på toppen, infrarör 

sensor riktad mot skogen, LED-lampa riktad mot väg, samt reflektorer på sidorna av stolpen. 

Bäst beskrivet hur deras idé är menad att fungera är att hänvisa till den illustration som de 

själva tagit fram (se nedanför).  (Seth, 2009) 

 

 

 

 

 

Figur 7 – ZeroKill illustration 1 

Figur 6 – ZeroKill illustration 2 
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Marknadsundersökning 

 

En marknadsundersökning skapades genom att ta fram relevanta frågor inom ämnet för att 

sedan vidarebefordra dessa frågor till personer med expertis inom ämnet. De personer som 

kontaktats har mestadels expertis inom läran om djurs beteenden, och anledningen till det, även 

kallat “Etologi”. Ytterligare personer utan expertis inom etologi har haft anställning inom 

statliga relevanta myndigheter som till exempel trafikverket med flera. De frågorna som tagits 

fram och skickats är de följande: 

 

Fråga 1: 

Borde föraren bli varnad för det vilda djuret bredvid vägen? (Ja/Nej) 

 

Fråga 2: 

Borde det vilda djuret bli varnad för fordonet som åker på vägen? (Ja/Nej) 

 

Fråga 3: 

Eventuellt bägge två samtidigt? (Ja/Nej) 

 

Fråga 4: 

Tidigare projektarbeten använder främst faktorer som ljussken och ljud för att undvika att 

djuren närmar sig vägen.  Har du någon åsikt/rekommendation/expertis kring dessa faktorer 

som kan förbättra utvecklingen av viltvarningssystemet? (Fritext) 

 

Fråga 5: 

Finns det några ytterligare faktorer som ni vet om som kan vara användbara för oss att läsa 

vidare om och implementera till utvecklingen? (Fritext) 

 

Sammanfattningen av de bästa och mest relevanta svaren på dessa fem frågor kan ses nedan. 

För att se de exakta tagna svaren till specifika frågor så finns dessa under bilaga 3. 

 

De allra flesta som svarat anser att föraren, på något sätt, bör bli varnad för det vilda djuret som 

befinner sig nära vägen. Viktiga faktorer som lagts till som svar på denna fråga är de följande: 

Att se till att man som förare inte vänjer sig allt för mycket till den varningssignal som 

förekommer, för då riskerar man att bli mindre vaksam när varningen uteblir.  

Att endast se till att varningen förekommer när djuret är på väg att passera en väg eller är i 

närheten av en vägkant när ett fordon ska passera. 

 

Då djuren inte är tränade på att reagera på ett visst sätt så kan man aldrig förutse hur ett djur 

reagerar under en möjligt stressad situation där något nytt i naturen träder fram likt ett ljus, ljud 

eller en rörelse. Det finns alltid en risk att djuret inte reagerar alls, eller att djuret reagerar på 

“fel” sätt och springer ut i vägen som svar på varningen.  

Om möjligheten finns att varna djuret på ett effektivt sätt när djuret i tala är påväg att korsa 

vägen vid ett tillfälle där djuret samt en förare kan sättas i fara så är det en bra idé. 

 

Risken med att båda blir varnade frekvent blir att det kan ses som en naturlig händelse i både 

föraren och djurets liv, vilket i sin tur kan leda till att varningarna tappar sitt värde och varken 

föraren eller djuret reagerar på det och bara fortsätter göra det som var målet från start, vilket i 

detta fall är att föraren fortsätter utan att sänka hastigheten, samt djuret fortsätter att förflytta 

sig i närheten av en trafikerad vägbana eller över vägen. 
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En del djur, som exempelvis hare, har en tendens att fastna i ljussken och istället springa mot 

ljuset istället för ifrån när det är mörkt. Det finns en möjlig risk för att ett ljussken tar över 

uppmärksamheten från det annalkande fordonet, vilket gör att djuret kan tänkas förlora fokus 

från det fordon som närmar sig och istället fokusera på det blinkande ljusskenet. 

 

För att inte djur ska vänja sig vid det ljussken eller det ljud som används så måste stimuluset 

varieras. Faktorer som bland annat vegetation och vind kan påverka ljud väldigt mycket.  

 

Konstant ljus utgör en risk att exempelvis insekter dras dit, och mycket extra ljud kan anses 

“förorena” miljön för exempelvis fåglar. 

 

Ljus fungerar sämre under ljusa tider på dygnet, men möjligtvis att ett starkt, blinkande och 

skarpt ljus kan skrämma djuren. 

 

Det är viktigt att inte skapa nya störningar i den miljö vi lever i, då den redan är tillräckligt 

påverkad av mänskliga faktorer som den är. Det är viktigt att se till att det ljud eller ljus som 

används inte påverkar mer än vad den har i syfte att göra. I dagsläget är det svårt att hitta en 

miljö som ljud eller ljus inte kan uppfattas från mänskliga aktiviteter. Det är viktigt att också ha 

i åtanke att det finns variationer i ljud- och ljuskänslighet mellan olika djurarter, och en del 

kanske inte uppfattas av människan men för andra djur. 

 

Ytterligare faktorer som kan anses intressant är vart djuret var påväg vid tillfället då den 

passerar vägbanan, samt varför. Vart tar dessa djur vägen om en skrämseltaktik införs samt hur 

beter sig djuren i grupp? 

 

4.3. Kravspecifikation 

Nedanstående krav är inte framtagna från kund eller arbetsgivare, utan dessa är skapade genom 

att sammanfatta projektmålet och sortera ut vad resultatet måste inneha för att anses som en 

förbättrad samt optimerad produkt i jämförelse med dagens lösningar och åtgärder på samma 

problem. 

 

Ska infatta: 

Kostnadseffektiv lösning                                                              

Säker att använda, ska inte skrämma trafikanter       

Stör inte ekosystemet         

Fungerar oavsett miljö och väderförhållanden                  

Endast hålla borta djur från vägen när trafikanter väl passerar   

 

Bör infatta: 

Miljövänlig      

Kort tid för underhållning         

Varnar både förare och djur                    
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4.4. Konceptgenerering 

Koncept 1 

 
                Figur 8 - Koncept 1 

Koncept 1 är framtagen genom att ha en radar som känner av objekt som närmar sig stolpen, i 

detta fall en bil. När radarn plockar upp en rörelse från ett diverse fordon som närmar sig så ska 

ett ljussken starta för att på detta vis få ett djur att hålla avstånd från vägen. 

 

Koncept 2 

 
Figur 9 - Koncept 2 

Koncept 2 är en variant på föregående koncept, koncept 1. Detta koncept har två alternativ som 

är möjligt att välja mellan innan konceptet blir en produkt. Antingen så används en sensor som 

nu är riktad ut i skogen och inte på vägen. Detta för att den ska känna av djuret för att sedan 

lysa upp en liten lampa på toppen av stolpen för att varna föraren och inte skrämma djuret. 

Detta för att föraren ska vara försiktigare och ha mer uppsikt vid sidan av vägen. Om valet blir 

radar så fungerar det på samma sätt, men radarn är tänkt att plocka upp rörelse från djuret och 

inte fordonet. 
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Koncept 3 

 
Figur 10 - Koncept 3 

Koncept 3 är gjord på ett sätt som gör att stolpen måste göras om från grunden. Detta för att de 

vanliga reflexerna som visar föraren vart stolpen står ska gå runt ett “hål” som leder in till ett 

litet rum med en spegel i. När fordonet närmar sig så kommer strålkastarna att lysa in i detta 

rum, som sedan använder sig av spegeln för att reflektera ut ljus i skogen. När bilen rör sig så 

kommer även ljuset att röra sig. 

 

Koncept 4 

 
Figur 11 - Koncept 4 

Koncept 4 är en variant av koncept 3, men i detta koncept är det inte tänkt att stolpen ska 

byggas om, detta för att minimera tillverkningskostnader. Koncept 4 är menad att fungera likt 

en hatt högst upp på stolpen, denna hatt ska då vara möjlig att lätt kunna fästa på stolpen för att 

sedan använda sig av liknande spegelrum som i föregående koncept. 
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Koncept 5 

 
Figur 12 - Koncept 5 

  

Koncept 5 är likt tidigare koncept tänkt att använda sig av en radar samt ljus ut i skogen för att 

hålla djur borta från vägen när fordon närmade sig. Detta koncept är mer av ett koncept där 

alternativ för energianvändning samt energigenerering är tanken. Som visas ovan, solceller på 

toppen av stolpen ska under de soliga timmarna ladda upp batterier som sedan ska kunna ge 

ström åt en radar som upptäcker fordonet och lyser ut i diverse miljö bredvid vägen. 

 

Koncept 6 

 
Figur 13 - Koncept 6 

Koncept 6 är ett koncept som inte är likt något annat av de nämnda koncepten. Detta koncept 

utnyttjar rörelse för att i sin tur skrämma bort djuret från platsen. En sensor används för att 

känna av när ett djur närmar sig platsen. När ett rörande objekt, exempelvis ett djur gör utslag 

på sensorn så kommer en arm på sidan av stolpen börja röra sig i en lodrät rörelse. 
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Koncept 7 

 
Figur 14 - Koncept 7 

  

Koncept 7 är en variant av Koncept 2 då båda koncept använder sig av en lampa samt sensor 

som varnar föraren när ett djur befinner sig i närheten. Skillnaden mellan dessa två koncept är 

att Koncept 7 är en “hatt” som fästs på stolpen för att minimera kostnaderna då stolpen inte 

behöver göras om från grunden. 

 

Koncept 8 

 
Figur 15 - Koncept 8 

Koncept 8, likt koncept 6 är den tillverkad på ett sätt som skrämmer djuret istället för att varna 

föraren.  

När ett djur kommer nära sensorn så ska en högtalare på reflexstolpen börjar ge ifrån sig ljud 

som i sin tur ska skrämma djuret från att närma sig vägen. 
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4.5. Konceptutvärdering & Koncepteliminering 

För att förhållandet mellan ett koncept och ett krav på ett bättre sätt skulle kunna rangordnas i 

jämförelse med övriga koncept så viktas varje krav för sig i den befintliga kravspecifikationen. 

Vikt på krav är uppskattat av projektmedlemmarna själva enligt egen förmåga och förståelse. 

 

Ska infatta: 

Kostnadseffektiv lösning                                                               Vikt:3 

Säker att använda, ska inte skrämma trafikanter      Vikt:5 

Stör inte ekosystemet     Vikt:4 

Fungerar oavsett miljö och väderförhållanden                 Vikt:5 

Endast hålla borta djur från vägen när trafikanter väl passerar     Vikt:4 

 

Bör infatta: 
Miljövänlig      Vikt:3 

Kort tid för underhållning     Vikt:1  

Varnar både förare och djur    Vikt:2 

 

En Pughs Matris utfördes för att på ett effektivt sätt utvärdera varje koncept för sig i 

förhållande till de krav som togs fram till kravspecifikationen. Det referens-koncept som 

användes till denna matris är den redan befintliga, och bevisat fungerande Tyska produkten; en 

kantstolpe med ett reflekterande ljussken. 

 

 
Figur 16 - Pughs matris 

 

Av dem åtta koncept som togs fram var det två som stod ut som allra mest markanta och 

potentiella alternativ; koncept 4 och koncept 7 som rangordnats med sex, respektive fyra poäng 

högre än referens-konceptet.  

Resterande koncept blev värdesatta antingen sämre än en tyska lösningen eller som lika 

bra/dålig med noll poäng i skillnad. Dessa koncept valdes att elimineras för fortsättningen av 

projektarbetet. 
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4.6. Val av koncept 

Koncept 4 ansågs teoretiskt sett bäst enligt Pugh’s Matris då konceptet bedömdes vara 

miljövänligare än den tyska idéen då endast ett tillägg måste göras för att generera en 

fungerande produkt. På samma sätt så anses koncept 4 mer kostnadseffektiv då nya stolpar inte 

behöver tillverkas. En större nackdel är att trafikanterna själva inte varnas för djuret. 

 

Koncept 7 är en mer kostnadskrävande lösning, men lyckas på ett bra sätt varna trafikanter för 

potentiella djur bredvid vägen samtidigt som ekosystemet inte störs. Denna variant fungerar 

även utmärkt i nästan alla former av väder med användningen av en sensor. En större nackdel 

är att djuren själva inte varnas för fordonet. 

 

Anledningarna till att Koncept 4 blev aningen bättre än Koncept 7 var färre risker, med bland 

annat den mänskliga faktorn och elektriska fel som huvudsakliga riskfaktorer, samt ett mer 

kostnadseffektivt & miljövänligt alternativ. Koncept 4 har endast mekaniska funktioner, 

jämfört med koncept 7 som förlitar sig på en strömkälla för att kunna vara fullt fungerande. 

 

Det slutliga koncept som blev valt att gå vidare med var koncept 4 på grund av att konceptets 

potential ansågs mer realistiskt åtkomlig inom rimliga gränser. 

 

4.7. Produktgenerering 

När val av koncept blev fastställt efter Pughs Matris så fanns det rum för optimering av det 

befintliga konceptet. Det första som kom till tanken var att denna modul skulle befinna sig i 

ungefär samma höjd som ett vanligt fordons ljuskälla. Detta blev direkt ett problem då modulen 

i konceptet var tänkt att placeras på toppen av dessa kantstolpar. Olika idéer togs då fram för att 

från första början sänka det så kallade “spegelrummet” till att utformas mer i samma höjd som 

strålkastarna på de passerande bilarna.  

 

Spegelrummet är tänkt att bestå av speglar som är monterade med en reflekterande vinkel ut 

från vägen genom ett transparent blått skikt. Detta görs för att utforma ljusets färg till ett blått 

sken istället för ett vitt, med ett betydligt mer effektivt sken än från en reflex. 

 

Formgivningen av den tyska idén ansågs i detta läge väldigt relevant då deras koncept var 

oerhört likt det koncept som även vi kom fram till var bäst. Med tanke på att ett spegelrum är 

meningen att ta form till vår produkt så blir det inte en likadan som den tyska idéen, men en 

snarlik.  

 

Ljusets färg 

Valet av den färg på ljusskenet som reflekteras ut i den närliggande skogen är ett komplicerat 

diskussionsämne. Blå reflektorer har använts i flera decennier, men på senare tid tillkommer 

fler resultat som ifrågasätter valet av färgen blått.  

En mer utförlig studie inom just detta område skrevs 2017 i form av en artikel med titeln “Inget 

bevis för en varnande effekt med blått ljus mot rådjur”. Den slutsats som gjordes i studien blev 

det följande:  

 

“In the context of traffic safety, we suggest that the intensity or wavelength of light might 

improve object detection by cervids, but that the type of behavioural reaction exhibited by the 

animal does not depend on the spectral characteristics of the light.” (Brieger, Kämmerle, 

Martschuk, Ortmann, & Hagen, 2017) 
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Det vill säga att följande faktorer gäller enligt vad studien kommit fram till: 

1. Valet av färg på ljuset har ingen större påverkan hos hjortdjur 

2. Ljusets intensitet kan ha en betydelse  

 

Den slutsats som kan dras i vårt fall angående valet av färg är att det egentligen inte spelar 

någon större roll. Färgen blå som för det mesta används på liknande reflektorer idag kan 

fortsätta att användas till vår produkt likväl som den naturliga färgsättningen på skenet av ett 

fordons strålkastare.  

 

Material 

Konceptet som valts kommer huvudsakligen att inkludera fyra olika material:  

o Ett robust/hållbart yttre material som håller fast konstruktionen 

o Ett material som släpper igenom så mycket av ljuset från en strålkastare som möjligt 

o Ett material som reflekterar så mycket av det insläppta ljuset som möjligt  

o Ett material med möjligtvis ett färgat skikt som släpper ut det reflekterande ljuset ut i 

skogen. 

 

Ett robust & hållbart material som ska tåla svensk miljö året om, inkluderat snö, regn, soliga 

dagar, damm med mera. Det material som anses vara bäst för denna applikation är en hårdare 

variant av gummi eller en mjukare variant av plast som gör det lättare att bli få det vattentätt. 

 

Antireflektivt glas eller en antireflektiv beläggning (ARC) är det material som man kommit 

fram till passar in bäst för att släppa igenom så mycket av ljuset som möjligt till 

konstruktionen. Tjockleken av glaset bör vara tillräckligt för att inte släppa igenom allt för 

mycket kyla under vintertid.  

Material med en så bra speglande reflektionsförmåga som möjligt är speglar. Det finns olika 

varianter av speglar som specialiserats för att reflektera mer eller mindre ljus, men en normal 

spegel bör fungera utmärkt för denna produkt.  (Guardian Industries Corp, 2014) 

 

Ett material som kan släppa ut så mycket av det reflekterande ljuset som möjligt, samtidigt som 

det ska fungera som ett färgat skikt är antingen glas eller akrylplast. Glas är mer resistant mot 

repor och är enklare att rengöra, medan akryl inte går sönder lika lätt som glas och är ett 

betydligt lättare material. Även här anses antireflektivt glas (färgat) vara ett bra alternativ för 

att effektivisera både ljusskenet men också rengörbarheten hos produkten. De befintliga 

kantstolparna idag renas efter en viss tid med hjälp av så kallade snabelbilar, vilket akrylplast 

inte skulle kunna hantera lika bra som glas. (Your Picture Frames) 
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Tillverkningsmetod 

Vid tillverkning av plastdetaljer så finns det olika tillverkningsmetoder beroende på sort av 

plast, form, ytnoggrannhet/måttnoggrannhet. Även antalet detaljer som ska tillverkas spelar 

stor roll när det ses från en ekonomisk synpunkt. De två tillverkningsmetoder som anses 

passande för just dessa detaljer av plast är formsprutning eller formpressning.  

 

Formsprutning 

När formsprutning ska användas så handlar det oftast om en stor volym av antal produkter som 

ska tillverkas. Formsprutning har möjligheten att kunna producera ett stort antal detaljer där 

alla dessa detaljer samma form och mått, vilket betyder att verktyget inte slits ut i en märkbar 

hastighet. Detta är för att plast smälts ner och sprutas in i en form som är i samma form som 

den  

Maskinerna som används jobbar oftast automatiskt, samt hastigheten per producerad detalj är 

väldigt hög. För att kunna optimera denna metod så bör en volym på detaljer ligga mellan 

10.000 till 1.000.000 detaljer för att kunna bli kostnadseffektivt. (Plastportalen) 

 

Formpressning 

Likt den tidigare metoden, formsprutning, så fylls en form med plast i flytande form. Denna 

plast stelnar sedan och härdas, när plasten är tillräckligt härdad så knuffas/stöts denna detalj ut 

från den använda formen, även denna tillverkningsmetod kan göras automatisk. 

Ytan efter processen är fin, men det tillkommer lite efterarbete för att få en perfekt detalj. 

Verktygskostnaden är hög då formarna kostar mycket, men tillverkas volymer mellan 1000 till 

100.000 produkter så anses denna metod kostnadseffektiv. (Plastportalen) 

 

Val av tillverkningsmetod 

Dessa två metoder, formsprutning och formpressning, är två metoder som är väldigt lika 

varandra, men finns några skillnader. För att få dessa metoder kostnadseffektiva då krävs en 

tillverkning på två olika volymer av detaljer. 

Det kommer behövas två tillverkade detaljer per modul, dessa är toppen samt botten som även 

skruvas fast i kantstolpen. Dessa moduler ska endast fästas på kantstolpar vid olycksdrabbade 

vägar till en början under en eventuell projektstart. 

Då det endast möjligen blir en projektstart på de mest olycksdrabbade vägarna i Sverige så 

kommer inte volymerna på detaljen bli allt för höga.  

Från en ekonomisk ståndpunkt så kommer då i detta fall formpressning vara det klara valet då 

detaljvolymen är som mest effektiv mellan 1000-100.000st detaljer.  

I båda metoder så blir ytjämnheten, även kallat finishen fin, men i formpressning behövs det 

efterbearbetas för att få en perfekt produkt. 

 

Delarna som består av speglar samt glas är tänkt att inköpas vid produktion. 
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4.8. Slutprodukten 

Det framtagna resultatet har många fördelar i jämförelse med de befintliga produkterna på 

marknaden genom att vara optimerad på många av de kritiska kraven för ett viltvarningssystem 

från en förares synvinkel men även ur en ekonomisk ståndpunkt. Likt den tyska produkten så är 

denna produkt utformat på ett sätt som tar lite plats och befinner sig på stolpens utsida.  

 

Två vinklade speglar är uppställda innanför det skyddande skalet för att ha möjligheten att 

kunna reflektera ljuset från fordon från två olika håll vilket resulterar i en fungerande produkt 

oberoende på vilket håll fordonet passerar ifrån.  

Längst ut från vägen på produkten är det utformat ett blått skal för att kunna förändra färgen på 

det ljuset som reflekteras från spegeln till blått då ett blått ljus har visats i Tyskland påverka de 

djur som befinner sig i närheten på ett sätt som gör att dessa ej vill närma sig vägen. 

 

Modulen till stolpen är lätt att montera fast samt underhålla, för att fästa produkten på stolpen 

behövs endast två skruvar som ska fästa modulen, en skruv på övre delen, samt en skruv på 

undre delen. Den underhållning som måste göras är endast rengöring av det yttre skalet då det 

är det som kan bli smutsigt. Detta kan göras i samband av den regelbundna rengöringen av 

Sveriges befintliga kantstolpar. 

 

 
Figur 17 - Helhetsbild av kantstolpe och framtagen modul 
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Figur 18 - Närbild på modul och kanstolpe 

 

 

 

 

 
Figur 19 - Närbild på färdig modul 
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                Figur 20 - Närbild samt genomskärning för att få synliga speglar innanför modulen. 
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5. ANALYS 

 

Hur kan man förhindra förekommandet av viltolyckor på ett kostnadseffektivt sätt?  

För att kostnadseffektivt reducera antalet viltolyckor så behöver man utveckla en lösning som 

kostar så lite som möjligt för en så bra reduktion av olyckor/effekt som möjligt. För att korrekt 

bedöma en sådan aspekt hos en produkt så behöver ordentliga tester under längre tidsperioder 

genomföras.  

 

De flesta åtgärder som tidigare i rapporten finns listade, från huvudsakligen WCPP, har funnits 

under många decennier och som därför har en effekt i förhållande till kostnad att relatera till. 

Ett exempel på billig lösning men låg effekt är vanliga vägskyltar, medans ett exempel på dyr 

lösning och bra effekt är passage över väg. 

 

Ett relativt simplare sätt att tänka på, som användes under den designprocess som genomförts i 

detta projektarbete, är att ta en titt över vad som faktiskt fungerar bra idag och göra en 

förbättrad och mer kostnadseffektiv version utav det.  

 

Den lösning på frågan som vi kom fram till var bäst var att utnyttja så mycket av vad som 

nästan alltid redan existerar vid händelsen av en viltolycka till den framtagna produkten. I vårt 

fall resulterade det i att använda fordons egna strålkastare samt de redan befintliga 

kantstolparna som allra mest förekommer på de mest viltolycksdrabbade vägarna i Sverige, då 

dessa faktorer alltid finns med i en sådan situation. 

 

Utöver den lösning som vi kommit fram till, så är det definitivt inte fel att komplettera med 

ytterligare lösningar, som exempelvis vägskyltar och generell utbildning inom viltolyckor, trots 

att de är relativt ineffektiva så utgör de ändå någon form av reduktion av viltolyckor. Det är 

bara bra att utnyttja så många lösningar som möjligt. 

 

Ska trafikanten varnas för det vilda djuret, eller ska det vilda djuret varnas för det körande 

fordonet? Eller eventuellt bägge två samtidigt? 

Denna fråga var en utav de frågor som ställdes till experter inom relevanta områden i det 

frågeformulär som skickades ut. Det svarsresultat som kom tillbaks, från huvudsakligen 

personer med utbildningar/yrken inom Etologi som högt värdesätter djurens rätt på jorden, 

ansåg att bägge två bör gälla för att åstadkomma bästa resultat. 

 

Vi kan inte annat än att hålla med de svar som kom från experternas åsikter. Ett 

viltvarningssystem som både varnar det vilda djuret för fordonet och som varnar föraren för det 

vilda djuret skulle definitivt medföra störst reducering av viltolyckor, men till ett oerhört högt 

pris.  

 

Att varna föraren för det vilda djuret kräver en betydligt mer kostsam lösning än det andra 

alternativet. Det enda sättet att signalera åt en förare att ett djur är nära en vägkant är att på 

något sätt (elektroniskt) detektera djuret för att sedan koppla detektorn till någon form av 

varningssignal eller elektronisk kommunikation med fordonet. För att åstadkomma detta 

behövs en energikälla med övriga elektroniska komponenter till stolparna som inte går att 

garantera utan att tillföra högre kostnader. 

 

Att varna djuret för fordonet är en mer ekonomisk lösning då elektroniken redan finns på plats, 

i fordonet. Det enda som behöver kompletteras i detta fall, konstruktionsmässigt, är någonting 

som kan signalera djuret att ett fordon (en fara)  håller på att närma sig. På grund av att det är 
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lag på att ett fordons strålkastare ska vara påslagna, och att helljus antagligen är påslaget under 

natt, så ansågs en reflektorisk lösning som en väldigt lämplig sådan till detta projekt.  

 

Det svar som man kom fram till passade bäst in på denna relaterade frågeställning var att det 

beror på tillgänglig energitillförsel och vad som anses vara en acceptabel kostnad. Ur vårt eget 

perspektiv och utifrån det syfte som sattes till projektet så är det mest lämpliga att endast förlita 

sig på att varna djuret för föraren.   

 

Hur kan det vilda djuret ta sig till andra sidan vägen utan att medföra en risk för trafikfara? 

Det absolut säkraste sättet för ett djur att ta sig till andra sidan vägen är att helt låta bli att gå på 

vägen. Detta kan delvis åstadkomma genom bland annat viltstängsel eller passage över/under 

vägar. Problemet med viltstängsel är att det är väldigt kostsamt och helt förhindrar djurens rätt 

till att ta sig över vägen. Problemet med passage över/under väg är att det kräver mycket 

ingenjörsarbete och planering för hur ett sådant passage ska konstrueras och vart, 

hållfasthetsmässigt, säkerhetsmässigt och regelmässigt för bägge människan och djuren själva.  

 

Den enda resterande möjligheten som återstår är att låta djuret ta sig till andra sidan vägen 

genom att faktiskt helt enkelt låta den gå över, trots att den fortfarande medför en trafikfara. 

Frågan blir i detta läge omformulerad till det följande:  

Hur kan det vilda djuret ta sig till andra sidan vägen, genom att på ett normalt sätt vandra över, 

och maximalt reducera risken för trafikfara? 

 

Svaret på den nya framtagna frågan är, enligt vad vi själva kommit fram till, att endast tillföra 

ett signalement/ en varningssignal till djuret när väl ett fordon börjar närma sig riskzonen. 

Detta har vi åstadkommit genom att utnyttja fordonets egna strålkastare som kärna till 

produktens funktion. Det vill säga att produkten ej kommer att fungera utan att ett fordons 

strålkastare lyser mot reflektorn, vilket innebär att djuret, utan förhinder, kommer kunna vandra 

över vägen när ett fordon inte närmar sig. 
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6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 

Produkten 

Då det inte fanns direkt givna riktlinjer på hur produkten skulle se ut och fungera i ett färdigt 

skede så var själva utseendet samt funktionen upp till oss produktutvecklare själva att lista ut 

för att få en så optimerad produkt som möjligt. Med hjälp en väl utförd PU-process så lyckades 

vi komma fram till en grundidé som sedan skulle vidare genereras, vilket i sin tur ledde till den 

slutgiltiga formen samt funktionen på det färdiga projektet.  

Verktyg som FMEA eller QFD har valts att ej användas, då det är svårt att sätta relevanta 

“värden” för att väga upp vad som i slutändan är bäst då produkten inte kommer att tillverkas 

till en verklig produkt under detta projekt. I detta projekt kommer endast en teoretisk produkt 

tas fram för att tid och ett distansarbete inte räckte till för att en prototyp skulle tillverkas. 

Företag eller andra innovatörer har dock möjligheten att ta upp idén och skapa en befintlig 

produkt utefter den teori som tagits fram. 

 

Processen 

Vid projektstart så skapades ett GANTT-schema för att snabbt ha en översikt om när och hur 

allt bör göras för att hinna med alla de väsentliga stegen för en lyckad produktionsprocess. 

Detta schema lyckades inte att följas exakt, men skillnaden på verklighet och teori var endast 

någon vecka fram eller bak i tiden. 

 

Något under processen som vi kunde ha gjort bättre var att följa den stage-gate metod som var 

tänkt till en början, men vi valde att se oss själva som kunder och inte jobba mot någon 

“arbetsgivare”. Detta val ledde till att vi anordnade egna bredare beslutningsmöten inom 

projektet. En ytterligare faktor som vi anser vägde tungt i varför inte en ordentligt utförd stage-

gate metod användes var på grund av att ingen av oss haft möjlighet att delta på dagsmöten 

under vardagar. Vi kan inte heller förvänta oss att en handledare från högskolan kan ta sin 

lediga tid på helger för att kunna mötas upp för diskussion och handledning. 

 

Projektmålet 

Projektmålet var att i teori utveckla en produkt som ska minska risken för viltolyckor vid 

Sveriges drabbade vägar. Utan direkta direktiv så var målet att ta fram en så optimerad produkt 

som möjligt för det svenska samhället. Det vi gjorde då var att vi undersökte den befintliga 

marknaden för att se vad andra länder har prövat för att sedan få inspiration av dessa, vilket i 

slutändan blev en produkt som till synes är en inspiration av det tyska systemet. 

 

Materialet & Konstruktionen 

För att få det absolut bästa resultatet som ljuset ska gå igenom skulle det optimala “materialet” 

egentligen vara luft då det är svårt att hitta ett material som släpper igenom ljus bättre än just 

luft. Detta är dock inte möjligt i just detta projekt då vi anser att det är viktigt att ha ett 

skyddande skal för att skydda de inre speglarna från diverse smuts, fukt och andra skador som 

kan tillkomma längs med vägen. Man kan även lägga ner mycket mer pengar på bra men dyra 

speglar för att optimera reflektionen av ljus, men då kommer vi in på den ekonomiska frågan 

igen om det är värt att få en så bra reflektion som möjligt när priset kommer stiga? 

(Älgskadefondsföreningen, 2017) 
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8. BILAGOR 

 

8.1. Bilaga 1 – GANTT-Schema 
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8.2. Bilaga 2 – Brainstorm 
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8.3. Bilaga 3 – Frågeformulär 

 
Frågor och Svar från marknadsundersökning 

 
Fråga 1: 
Borde föraren bli varnad för det vilda djuret bredvid vägen? (Ja/Nej) 

 

Svar: (Ja)(Ja)(Ja) 

 

spontant ja. Men ev risk att sådan varning samtidigt gör att personen blir mindre vaksam när 

varning uteblir? Vad ger erfarenheten av skyltar – kör folk mer försiktigt efter varningsskyltar?  

 

Ja där så är möjligt, dvs i samband med att djuret tänker passera över vägen 

 

SAMMANFATTNING FRÅGA 1 

De allra flesta som svarat anser att föraren, på något sätt, bör bli varnad för det vilda 

djuret som befinner sig nära vägen. Viktiga faktorer som lagts till som svar på denna 

fråga är de följande: 

Att se till att man som förare inte vänjer sig allt för mycket till den varningssignal som 

förekommer, för då riskerar man att bli mindre vaksam när varningen uteblir.  

Att endast se till att varningen förekommer när djuret är på väg att passera en väg eller 

är i närheten av en vägkant när ett fordon ska passera. 

 

Fråga 2: 
Borde det vilda djuret bli varnad för fordonet som åker på vägen? (Ja/Nej) 

 

Svar: (TVEKSAMT, det kan göra att vägen blir en ännu större barriär för djurens rörelser än 

vad den ändå är, och att den därmed hindrar djuren att använda markerna optimalt.) 
 

J, men djuret vet ju inte att det blir varnat (du tränar dom ju inte) utan du använder dig väl bara av 

skrämselteknik 

 

ja om det går att göra utan att öka risken för snabba/oförutsägbara rörelser t ex djur som väntar 

och sen kastar sig över vägen. 

 

Ja där så är möjligt, dvs i samband med att djuret tänker passera över vägen 

 
SAMMANFATTNING FRÅGA 2 

Då djuren inte är tränade på att reagera på ett visst sätt så kan man aldrig förutse hur ett 

djur reagerar under en möjligt stressad situation där något nytt i naturen träder fram 

likt ett ljus, ljud eller en rörelse. Det finns alltid en risk att djuret inte reagerar alls, eller 

att djuret reagerar på “fel” sätt och springer ut i vägen som svar på varningen.  

Om möjligheten finns att varna djuret på ett effektivt sätt när djuret i tala är påväg att 

korsa vägen vid ett tillfälle där djuret samt en förare kan sättas i fara så är det en bra idé. 
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Fråga 3: 
Eventuellt bägge två samtidigt? (Ja/Nej) 

 

Svar:(Ja) 

 

Kommentar. Jag passar på att svara på fråga 2 och 3. Detta mot bakgrund att jag undrar vad 

syftet skulle vara med att varna viltet. Jag förstår i och för sig tanken, men vad kan resultatet 

leda till? Kan en varning riktad till viltet innebära att det skräms och kan förorsaka/förvärra en 

olycka? 

 

Ja, men samtidigt får det inte bli så att bägge blir konfunderade. Varning för bilisten bör enbart 

ske så att det finns stor möjlighet för bilisten att se duret. Annars finns stor risk för tillvänjning 

som en varning utan värde. 

  

SAMMANFATTNING FRÅGA 3 

 

Risken med att båda blir varnade frekvent blir att det kan ses som en naturlig händelse i 

både föraren och djurets liv, vilket i sin tur kan leda till att varningarna tappar sitt värde 

och varken föraren eller djuret reagerar på det och bara fortsätter göra det som var 

målet från start, vilket i detta fall är att föraren fortsätter utan att sänka hastigheten, 

samt djuret fortsätter att förflytta sig i närheten av en trafikerad vägbana eller över 

vägen. 

 

 

Fråga 4: 
Tidigare projektarbeten använder främst faktorer som ljussken och ljud för att undvika att 

djuren närmar sig vägen.  Har du någon åsikt/rekommendation/expertis kring dessa faktorer som 

kan förbättra utvecklingen av viltvarningssystemet? (Fritext) 

 

Svar: 

 Nej. Vi deltar dock i en fortsatt process kring detta. 

 

Vissa djur, t ex harar, verkar ha en tendens att ”fastna” i ljussken och springa där istället för i 

mörkret 

Möjlig risk att djuren uppmärksammar ex.vis blinkande ljus istället för den annalkande bilen? 

 

För att inte djuren ska vänja sig så borde stimuluset varieras.  

Ljud påverkas av vind o vegetation 

Både ljus o ljud kan ju påverka andra djur. Ihållande ljus gör att tex insekter dras dit, o massa 

extra ljud kan "förorenar" ljudmiljön för tex fåglar.  

Ljus funkar sämre på dagen, men kanske att starka blinkande skarpa ljus kan skrämma djuren 

 

 Ljud och ljus påverkar ofta mera än bara den som det egentligen riktar sig till. Vi ska inte 

skapa nya stora störningar i vår miljö, den är redan störd tillräckligt. T ex är det svårt att hitta 

miljöer i Europa och Sverige där inte ljus från mänsklig aktivitet kan uppfattas. Motsvarande 

gäller ljus. Även ljud som inte människan uppfattar kan höras av andra och vi ska inte skapa 

hemska miljöer för dessa, även om det inte stör oss 
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SAMMANFATTNING FRÅGA 4 

En del djur, som exempelvis hare, har en tendens att fastna i ljussken och istället springa 

mot ljuset istället för ifrån när det är mörkt. Det finns en möjlig risk för att ett ljussken 

tar över uppmärksamheten från det annalkande fordonet, vilket gör att djuret kan 

tänkas förlora fokus från det fordon som närmar sig och istället fokusera på det 

blinkande ljusskenet. 

 

För att inte djur ska vänja sig vid det ljussken eller det ljud som används så måste 

stimuluset varieras. Faktorer som bland annat vegetation och vind kan påverka ljud 

väldigt mycket.  

 

Konstant ljus utgör en risk att exempelvis insekter dras dit, och mycket extra ljud kan 

anses “förorena” miljön för exempelvis fåglar. 

 

Ljus fungerar sämre under ljusa tider på dygnet, men möjligtvis att ett starkt, blinkande 

och skarpt ljus kan skrämma djuren. 

 

Det är viktigt att inte skapa nya störningar i den miljö vi lever i, då den redan är 

tillräckligt påverkad av mänskliga faktorer som den är. Det är viktigt att se till att det 

ljud eller ljus som används inte påverkar mer än vad den har i syfte att göra. I dagsläget 

är det svårt att hitta en miljö som ljud eller ljus inte kan uppfattas från mänskliga 

aktiviteter. Det är viktigt att också ha i åtanke att det finns variationer i ljud- och 

ljuskänslighet mellan olika djurarter, och en del kanske inte uppfattas av människan men 

för andra djur. 

 

 

Fråga 5: 
Finns det några ytterligare faktorer som ni vet om som kan vara användbara för oss att läsa 

vidare om och implementera till utvecklingen? (Fritext) 

 

Svar:  

Läs gärna på vår hemsida (www.algen.se) och ta del av den information som finns där. Ett tips 

kan vara att ta del av det material som finns på vår bibliotekssida 

(https://www.algen.se/viltolyckor/vara-tjanster/197-2/). 

 

När det gäller djurens beteende tänker jag att det bör vara intressant att titta på områden som: 

*Motivation och förstärkning för djuren – vart är de på väg när de passerar vägen? Varför? Om 

de blir skrämda vid vägen, vart tar de vägen då? Grupper av djur, hur gör de? 

*Lugna vs skrämda djur vid väg – misstänker att det är ökad risk för olyckor med skrämda djur 

som rör sig hastigt och oförutsägbart. 

*Skilja på ”varna/informera djuren om fordon” och ”skrämma djuren bort från fordon”. 

Förväntar lite olika beteenden! 

*Mänskligt beteende: Har ni tittat på BBS – behavior based safety? 

 

Något de flesta tror ar att viltstängsel stoppar djur, så är inte fallet! Dt kan i bästa fall styra 

djuret. Viltstängsel som ska stoppa djur behöver vara mycket kraftigare och högre än dagens 

viltstängsel. Det är dessutom feltänkt att försöka STOPPA djur. De har samma behov som oss 

att röra sig i landskapet för att överleva. De behöver hitta den mat de behöver, skydd, 

fortplantningsmiljöer etc. Vi människor låter oss inte stoppas av ett vägbygge när vi behöver 

http://www.algen.se/
https://www.algen.se/viltolyckor/vara-tjanster/197-2/
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handla, vi ser till att komma fram via andra vägar. Samma behov har djuren. Därför ska 

viltstängsel användas för att styra djur till lämpliga passager. 

 

SAMMANFATTNING FRÅGA 5 

Ytterligare faktorer som kan anses intressant är vart djuret var påväg vid tillfället då den 

passerar vägbanan, samt varför. Vart tar dessa djur vägen om en skrämseltaktik införs 

samt hur beter sig djuren i grupp? 
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8.4. Bilaga 4 – CAD 
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