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1 SAMMANFATTNING 
Samrådsunderlaget innehåller lite grundläggande information gällande buller vid 
Arvidsjaur övnings- och skjutfält. Vilka riktvärden som gäller för skottbuller, 
finkalibrigt och grovkalibrigt.  Här presenteras även de beräkningsresultat som 
har tagits fram som bullerutbredningskartor.  

Underlaget avser att ligga till grund för att besvara bullerdelen i 
avgränsningssamrådet enligt miljöbalken (1998:808) 6 kap 29 §, 6 kap. 30 § 2 st 
och miljöbedömningsförordningen (2017:966) 8 - 9 §§. 

I slutet presenteras ett förslag på innehållsförteckning/rubriksättning för 
bullerbilagan till MKB:n.  

1.1 Miljömål, normer och riktvärden buller 

Här redovisas bland annat gällande riktvärden, som används i Sverige. Även en 
förklaring av olika bullerparametrar och vad som skiljer dessa åt redovisas.  

1.1.1 Riktvärden utomhus för finkalibriga vapen 

För skjutning med finkalibrig ammunition tillämpas riktvärden angivna i naturvårdsverkets 
allmänna råd om buller från skjutbanor, NFS 2005:15, se  
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Tabell 1. Råden är avsedda att ge vägledning om skyddsåtgärder, begränsningar 
och försiktighetsmått avseende störning av buller från skjutbanor inrättade för 
skjutning med finkalibrig ammunition (kaliber < 20 mm). Riktvärden är angivna 
som maximala ljudnivåer i dBA frifältsvärde (tidsvägning Impuls) (dBA, I). 
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Tabell 1 Riktvärden för finkalibriga vapen enligt naturvårdsverkets allmänna råd om 

buller från skjutbanor, NFS 2005:15 

Område 
 

Helgfri måndag- 
fredag 

Lördag, söndag och 
helgdag 

Natt 2) 

 

Dag och kväll kl. 
07�22  
dBAI 

Dag  
kl. 09�19 
dBAI 

Kväll  
kl. 19�22 
dBAI 

Natt mot vardag 
 kl. 22�07 samt  
mot lör.-, sön- och 
helgdag kl. 22�09 dBAI 

Bostäder för 
permanent boende och 
fritidshus 

    

Nyanläggning eller 
väsentlig ombyggnad av 
bana 

65�70 65�70 60�65 55�60 

Banor byggda före 1982 
som därefter inte 
väsentligt förändrat 
verksamheten 

65�75 65�75 60�70 55-65 

Banor byggda före 1982 
med obetydlig 
störningspåverkan 

65�80 65�80 60�75 55-65 

Vårdlokaler      
Nyanläggning eller 
väsentlig ombyggnad av 
bana 

60�65 60�65 55�60 55�60 

Banor byggda före 1982 
som därefter inte 
väsentligt förändrat 
verksamheten 

60�70 60�70 55�65 55-65 

Banor byggda före 1982 
med obetydlig 
störningspåverkan 

60�75 60�75 55�70 55-65 

Undervisningslokaler 
och friluftsområden1) 

    

Nyanläggning eller 
väsentlig ombyggnad av 
bana 

60�65 60�65 60�65 - 

Banor byggda före 1982 
som därefter inte 
väsentligt förändrat 
verksamheten 

60�70 60�70 60�70 

- 
Banor byggda före 1982 
med obetydlig 
störningspåverkan 

60�75 60�75 60�75 
- 

1) Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden som 
nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg bullernivå 
utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga andra störande aktiviteter förekommer som 
t.ex. större trafikleder, motorsport- banor, fritidsbåtstrafik eller skoterleder. 
2) Avser endast militär övningsverksamhet. Nattetid bör annan skjutverksamhet inte förekomma. 

 
Värdena bör gälla i varje punkt utomhus vid de i Tabell 1 angivna byggnaderna 
respektive inom friluftsområden. Värdena beräknas som frifältsvärden (d.v.s. vid 
en byggnad ska hänsyn inte tas till reflexer från den egna byggnaden).  

I de allmänna råden finns tillämpningsanvisningar till riktvärdena vid 
nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana, för banor byggda före 1982, 
för banor för hagelskytte, för tävlingar samt allmänt om skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått. 
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1.1.2 Riktvärden utomhus för grovkalibriga vapen 

För skjutning med grovkalibrig ammunition och för sprängning tillämpas 
riktvärden som antagits av regeringen (Regeringens beslut från 1998-04-
06, (Fo98/928/MIL). Med tunga vapen avses vapen som använder ammunition 
med kaliber >20mm. Underlag till riktvärden för buller från tunga vapen 
genomfördes vid Göteborgs universitet vid Avd. för Miljömedicin. (Rylander et 
al, 1994) Studien omfattar 1 483 personer bosatta i 20 områden runt 8 skjutfält. 
Riktvärdena har sammanfattats i Tabell 2.  

Tabell 2  Riktvärden för tunga vapen 

Omfattning av verksamhet Ljudnivå utomhus - Lcx  
C-vägd ljudnivå mätt över 1 s 
(Avser befintlig verksamhet²) 

För områden¹ där antalet skott, med 
ljudnivå på mer än 90 Lcx, 
överskrider ca 100 skott/år 

 
95 dB 

För områden¹ där antalet skott är 
mindre än ca 100 skott/år. 

 
100 dB 

¹ För områden där bullerexponeringen överskrider dessa värden bör skjutning 
under kvälls- och nattetid begränsas 
² För nyanläggning av skjutfält och bostäder eftersträvas 5 dB lägre värden 

Av anvisningarna kan bl.a. utläsas att angivna riktvärden ska utgöra 
utgångspunkt och vägledning för den bedömning av skjutfältet som vid prövning 
enligt byggnads- eller miljölagstiftningen görs i varje enskilt fall. Angivna 
riktvärden anger maximal ljudnivå med tidsvägning motsvarande "slow", d.v.s. 
mätningen görs under 1 sekund till skillnad från 35 millisekunder för finkalibriga 
vapen. Att man använder olika tidsvägning beror på att ljudens tidsförlopp skiljer 
sig mellan finkalibriga och grovkalibriga vapen. Varaktigheten för grovkalibrigt 
vapen (ex granatgevär) är längre än för handeldvapen (ex AK4). Direktljudet 
från AK4 är endast bråkdelen av en sekund medan uppmätt ljudtryck från 
granatgeväret har betydligt längre varaktighet.  

1.2 Allmänt om buller 

Buller definieras som allt icke önskvärt ljud. Forskning kring effekterna av buller 
är omfattande. Buller kan leda till allmänna subjektiva störningsreaktioner. Det 
kan också interferera med samtal och kommunikation samt påverka olika typer 
av aktiviteter så väl som vila och sömn. (SOU 1993:65). 

Vårt hörselsystem står i förbindelse med centrala nervsystemet. Detta innebär att 
ljudstimulering utlöser en rad olika mätbara fysiologiska reaktioner. 
Hörselsystemet reagerar mest på förändringar i ljud, t.ex. då en lastbil passerar 
eller då ljudet från en fläkt upphör.  
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De omedelbara fysiologiska reaktionerna på ljud/buller är av två slag: 

x Orienteringsreaktion 

x Försvarsreaktion 

Vid nya och ovana ljud reagerar vi genom att vrida på huvudet och orientera oss i 
riktning mot ljudet, den s.k. orienteringsreaktionen. Därefter följer en rad andra 
fysiologiska reaktioner, exempelvis att pulsen och blodtrycket sänks under någon 
sekund. Detta beteende upphör när vi identifierat ljudet och vant oss vid det. Om 
en tillräckligt lång tid har passerat uppkommer dock denna reaktion på nytt då 
ljudet återkommer. 

Försvarsreaktionen uppkommer ofta som en förlängning av de reaktioner som 
uppkommer vid orienteringsreaktion, men kan även uppkomma oberoende av 
denna och vid låga ljudnivåer. Försvarsreaktionen innefattar bl.a. en höjning av 
vakenhetsnivån och en ökning av pulsfrekvensen, andningen påverkas och 
utsöndring av stresshormon kan ske. I motsats till orienteringsreaktionen återgår 
försvarsreaktionen inte fullständigt till ett så kallat viloläge. Buller från 70 dB 
kan ge upphov till dessa fysiologiska reaktioner i vaket tillstånd, medan avsevärt 
lägre nivåer (30-40 dB) erfordras under sömn. 

För att bestämma risken för störning genomförs olika former av 
intervjuundersökningar. Stora skillnader förekommer mellan individer. På 
gruppnivå, dvs. som medelvärde för många människor, är dock sambanden 
mellan störning och ljudnivå ofta god. I Figur 1  redovisas en modell för 
hur störningen kan beskrivas. 

 

Figur 1 Exempel på modell för beskrivning av begreppet störning av buller 

Studier utförda vid Göteborgs Universitet avseende störningar från skjutfält visar 
att skottbuller påverkar olika aktiviteter, exempelvis vila/avkoppling och 
koncentration inför en arbetsuppgift, samt ger upphov till sömnstörningar 
(Rylander et al, 1994). Vidare kan noteras att vibrationer upplevs som mest 
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störande vid sidan om tunga vapen. Verksamheter under kvälls- och nattperioden 
upplevs som mer störande än under övriga tidpunkter på dygnet.  

Skottbuller medför däremot inte att man undviker att göra olika saker, som att. 
öppna fönster, utnyttja uteplatser etc. vilket annars är en vanlig reaktion vid 
störning orsakat av väg- och tågtrafikbuller.  

1.3 Beräkningar eller mätningar? 

Mätningar kan alltid utföras, men för att mätningar av maximal ljudnivå ska vara 
representativa för beskrivning av en verksamhet runt ett skjutfält krävs mätningar 
under en mycket lång tidsperiod och i ett stort antal positioner. Enstaka 
mätresultat kan vara helt missvisande eftersom de meteorologiska förhållandena 
har avgörande betydelse för vilken ljudnivå som registreras. Beräkningar 
motsvarar ett stabilt meteorologiskt förhållande, d.v.s. medvind inom en sektor 
av ±45° och en vindhastighet <5m/s. Enligt vår bedömning är beräknade 
ljudnivåer därför mer representativa för beskrivning av verksamheten runt ett 
skjutfält än vad mätningar skulle vara.  

Erfarenhetsmässigt så överensstämmer de beräknade ljudnivåerna väl med 
uppmätta ljudnivåer mätvärden vid medvindsförhållanden enligt ovan.  

Ofta är den beräknade ljudnivån något högre än den uppmätta men det finns 
tillfällen när en uppmätt ljudnivå kan vara något högre. Detta kan vara på grund 
av inversion vilket inte är med i beräkningsmodellen. Inversion medför att ljudet 
reflekteras i luftmassorna på liknande sätt som det reflekteras i marken vid hårda 
markförhållanden.  

1.4 Beräkning av momentana ljudnivåer för skottbuller 

För beskrivning av bullersituationen runt Arvidsjaurs övnings- och skjutfält har 
beräkningar genomförts av ljudnivåer runt övnings- och skjutfältet från de mest 
bullrande vapentyperna avseende grovkalibriga resp. finkalibrig ammunition. 
Beräkningarna avser skjutning från ett flertal positioner samt brisering 
(sprängning) inom området. 

Beräkningarna för fin- och grovkalibriga vapen har genomförts i enlighet med en 
beräkningsmodell som utvecklats i ett gemensamt nordiskt projekt med 
Fortifikationsverket som svensk representant (Skyddlyd 4.1). 
Beräkningsmodellen följer även i grunden en modell beskriven i  Nordtest Metod 
NT ACOU 099� Shooting Ranges, Prediction of Noise� med undantag av 
beräkning för projektilsljudet. Denna metod är i enighet med Naturvårdsverkets 
beräkningsmodell (Naturvårdsverket meddelande 7/1984, Buller från finkalibriga 
vapen, Beräkningsmodell). Naturvårdsverkets beräkningsmodell är en förenkling 
av ovanstående modell för att möjliggöra handberäkning av skottbuller. 
Beräkningar utförs med medvindförhållanden i samtliga riktningar. 
Beräkningarna har genomförts för ett område om knappt 40*40 km med ett 
rutnät på 50*50m. Detta betyder att beräkningarna redovisar ljudnivån i ca 640 
000 positioner. För beskrivning av terrängens inverkan på ljudutbredningen har 
Lantmäteriets höjddatabas med uppmätta markhöjder i ett rutnät om 50x50 meter 
använts.  
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Resultatet av beräkningsresultaten redovisas i 5-dB fält. Färgfälten representerar 
den maximala ljudnivån (± 2.5 dB) för 90, 95 och 100 dBC,Lx för grovkalibriga 
vapen och 55, 60, 65 och 70 dBA,I för finkalibriga vapen. Dessutom redovisas 
ljudnivålinjer för 90, 95 och 100 dBC,Lx för grovkalibriga vapen och 55, 60, 65 
och 70 dBA,I för finkalibriga vapen. 

Färgskalan utgår från riktvärdena för finkalibrig- respektive grovkalibrig 
ammunition, d.v.s. 65 dBA,I respektive 95 dBC,Lx är gulmarkerade (varning för 
överskridande av riktvärdet). Detta betyder att gult område representerar samma 
målsättning, d.v.s. ur störningssynpunkt är gult område jämförbart för olika 
vapentyper, se Figur 2. 

I samtliga redovisningar av ljudutbredning beskrivs läget för beräknade 
skjutplatser i form av en pil med skjutriktning för ljudkällor som har ett 
riktningsberoende. Ljudkällor som inte har någon riktningsberoende beskrivs 
läget för beräknade skjutplatser i form av ett kryss (X). 

 

Figur 2  Inom gult område överskrids riktvärdet för skottbuller 

För beräkningarna har uppgifter på de olika vapentypernas akustiska emission 
erhållits från Försvarsmakten. Den akustiska emissionen avser ljudnivå i 
oktavband (16-8kHz) på ett avstånd av 10 m med tidsvägning Impuls (35ms). 
För beräkning av dBC,Lx har omräkning gjorts för tidsvägning Slow (1000ms).  

Utöver att ljudnivån för respektive vapen varierar i styrka har också 
skjutriktningen betydelse. För handeldvapen är ljudnivån högst i skjutriktningen 
medan till exempel ett granatgevär (GRG) har högst ljudnivå i bakåtriktningen. 
En sammanställning av ljudutbredningens karaktär över plan öppen mark för 
några olika vapentyper som används på Arvidsjaurs övnings- och skjutfält 
redovisas nedan. Ljudutbredningen för de olika vapnen är presenterad i samma 
skala. 

Handeldvapen 
Naturvårdsverket NFS 2005:15 

RIKTVÄRDEN FÖR BEDÖMNING AV SKOTTBULLER 

Grovkalibriga vapen
Redovisning i regeringsuppdrag 1998 04 06 

80 dBA 

75 dBA 

70 dBA 

65 dBA 

60 dBA 

 110 dBC 

100 dBC 

95 dBC 

105 dBC  

90 dBC
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AK5 

 

AK4 

 

 

GRG 

 

GRG Övningsvapen 20mm 

 

 

 

 

Figur 3 Exempel på ljudutbredning från olika vapen och verksamheter. 
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Handgranat  
           

 

 

Figur 3(forts) Exempel på ljudutbredning från olika vapen och verksamheter. 

 

 

Figur 4 Vindriktningens inverkan på ljudutbredningen � skjutning med finkalibriga 

vapen 

En sammanställning av vindriktningens fördelning i området under åren 
1996-2015 redovisas i Figur 5Fel! Hittar inte referenskälla.. 

Observeras bör att samtliga beräkningar är genomförda för medvind från 
skjutplatserna mot omgivningen. Vindriktningarna domineras av nordvästliga 
och sydostliga. Detta medför att de beräknade ljudnivåerna överskattar 
ljudutbredning mot Arvidsjaur samhälle vid domineras av nordvästliga och 
sydostliga vindar. Enligt vindfördelningen under åren 1996-2015 är det endast ett 
fåtal dagar som det blåser från övnings- och skjutfältet mot Arvidsjaur. 
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1.5 Redovisning av beräkningar av skottbuller 

Nedanstående sammanställningar avser maximal ljudutbredning för de olika 
verksamheterna. Sammanställningen har gjorts områdesvis för olika vapentyper. 
Verksamhet kan förekomma i flera områden samtidigt. Beräkningar har utförts 
för de delar av verksamheten som bedömts som dimensionerande för den 
omgivningspåverkan som skottbuller kan medföra. Den finkalibriga skjutningen 
domineras av AK4 och AK5 med fördelningen AK4 ca 15 % och AK5 ca 85 %. 

Andra vapen och ammunition kan förekomma på de olika skjutplatserna. För 
redovisning av verksamheten �fritt i fält� är skjutplatser i beräkningen valda för 
att beskriva den dimensionerande omgivningspåverkan. Valda platser är inte 
alltid exakt de som förekommer i verksamheten. De olika redovisade exemplen 
kan inte alltid användas samtidigt då en plats kan befinna sig inom riskområdet 
för en annan plats. Redovisning beskriver det område som totalt bedöms att 
påverkas av skjutning �fritt i fält�. Även redovisningen av lösskjutning beskriver 
det område som totalt bedöms att påverkas.  
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Finkalibrig skjutning på skjutbanor  

Skjutbana G1, skjutavstånd 10 � 50 m och 300 m,  
skjutning AK5 5,56 mm och AK4 7,62 mm 

Skjutbana G2, skjutavstånd 10 � 50 m,  
skjutning AK5 5,56 mm, AK4 7,62 mm och gevär/pistol .22 LR 

Finkalibrig skjutning vid skjutplatser  

Skjutplats G16A, 
skjutning AK5 5,56 mm, AK4 7,62 mm och Tksp 12,7 mm 

Rälsmålsbana 100 � 300 m (beräknad från 200 m),  
skjutning AK5 5,56 mm och AK4 7,62 mm  

Skjutplats Österdal, skjutning AK5 5,56 mm och AK4 7,62 mm 

Skjutplats Rymmarberget, skjutning AK4 7,62 mm och Tksp 12,7 mm. 

Skjutplats Rymmarberget, plats längre söderut nedanför höjd, skjutning Tksp 
12,7 mm (här skärmar höjden ljudutbredningen mot norr) 

Finkalibrig skjutning i fält  

Stridsövningar i fält, AK5 5,56 mm och AK4 7,62 mm 

Lösskjutningsövningar kring Nästesslingan, AK5 5,62 mm 

Grovkalibrig skjutning vid skjutplatser  

Skjutplats G16A, skjutning GRG 8,4 cm och GRG övningsammunition 20 mm 

Rälsmålsbana 100 � 300 m (beräknad från 100 m), skjutning GRG 8,4 cm 

Skjutplats �Minplan", skjutning GRG 8,4 cm 

Grovkalibrig skjutning i fält  

Stridsövningar i fält, GRG 8,4 cm och GRG övningsammunition 20 mm 

GRK platser, 6st samt Västlunda, kaliber12 cm, laddning 4 

Stridsfordon 90, 40 mm akan och Stridsvagn 122, BIS övningsammunition 
slövnprj 98, kaliber 27 mm 

Handgranats och sprängningsövningar inom skjutfältet 

Sprängplats, sprängladdning 10 kg friliggande, sprängladdning 20 kg friliggande 
och handgranatsövningar 

Handgranatsbana vid Västlunda, handgranatsövningar, ny plats 

Vägbankssprängning, Kullmyran 400 kg friliggande, Gökmyran 
400 kg friliggande och Hyggesvägen 400 kg friliggande 
(400 kg fördämd motsvarar överskattningsvis 40 kg friliggande laddning) 

Bilaga 3 
FM2015-24656:16 

Sidan 13 av 53



FÖRSVARSMAKTEN Arvidsjaur övnings- och skjutfält  Samrådsunderlag buller 

  2019-05-08 Sid 13 

 

Målplatser för artilleri och granatkastare 

Målplatser för artilleri m.m. �Hyggesvägen�, projektilladdning 3 kg, motsvarar 
3 kg friliggande, �Gökmyran�, projektilladdning 3 kg, motsvarar 3 kg 
friliggande, �Greningsmyran�, projektilladdning 3 kg, motsvarar 3 kg friliggande  

Målplatser för artilleri m.m. �Gökmyran�, laddning 7,5 kg friliggande och 
�Flarkmyran�, laddning 7,5 kg friliggande 

Skjutning utanför övnings- och skjutfältet 

Artilleriskjutning Archer kaliber 15,5 cm från artilleriskjutplatser, drivladdning 3 
och drivladdning 4, beräkning från ca 20 platser från sex områden. 

1.6 Redovisning av antal boende exponerade av skottbuller 

Vid skjutning med olika vapen och vid sprängningar berörs boende i varierande 
grad. En sammanställning för jämförelse mellan olika vapenslag och antal 
exponerade inom olika ljudnivåintervall kommer att redovisas.   

Boendeunderlaget redovisas både för underlag från år 2000 och från år 2015-12-
31. Boendesiffrorna från i boendeutdraget1 från SCB för år 2015-12-31 är antalet 
boende redovisade i ett rutnät om 100x100 m. Vid analys hanteras detta med att 
alla boende i rutan placeras i mittpunkten av rutan. Detta är en approximation då 
underlaget inte tillåter bättre noggrannhet. Det går idag inte att beställa mer 
noggrant underlag från SCB av sekretesskäl. 

  

                                                

1 Boendesiffrorna avser folkbokförda boende. 
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2 EXEMPEL PÅ SAMMANSTÄLLNING AV 
RESULTAT FRÅN BULLERBERÄKNINGARNA 
Beräknade ljudnivåer avser frifältsvärden under medvindsförhållanden, vilket är 
en förutsättning för bedömning med gällande riktvärden. 

I samtliga redovisningar av ljudutbredning beskrivs läget för beräknade 
skjutplatser i form av en pil med skjutriktning för ljudkällor som har ett 
riktningsberoende. Ljudkällor som inte har någon riktningsberoende beskrivs 
läget för beräknade skjutplatser i form av ett kryss (X). 

Exemplen nedan visar den maximala ljudpåverkan från varje enskilt skott enligt 
Försvarsmaktens behov av förändring vid övnings- och skjutfältet. 

För bland annat bullerkartorna 3.1.2.4, 3.1.2.5, 3.1.2.9, 3.1.2.10, 3.1.2.12, 
3.1.2.13 och 3.1.2.22 är det inte möjligt att vid samma tidpunkt skjuta från dessa 
platser som är beräknade, dock ger det en bild av hur bullret påverkar under ett 
längre tidsperspektiv när de olika skjutplatserna nyttjas.  

Finkalibrig skjutning vid skjutbanor 

Skjutning AK5 5,56 mm, skjutbana G1 och G2 alla skjutavstånd, bilaga 3.1.2.1 

Skjutning AK4 7,62 mm, alla skjutbanor och skjutavstånd, bilaga 3.1.2.2 

Skjutning .22 LR, skjutbana G2, skjutavstånd 10 � 50 m, bilaga 3.1.2.3 

Finkalibrig skjutning i fält och vid skjutplatser 

Stridsövningar i fält, AK5 5,56 mm, inkl. skjutplats G16A, rälsmålsbana och 
Österdal, bilaga 3.1.2.4 

Stridsövningar i fält, AK4 7,62 mm, inkl. skjutplats G16A, rälsmålsbana, 
Rymmarberget och Österdal, bilaga 3.1.2.5 

Skjutning Tksp 12,7 mm, skjutplats G16A, skjutavstånd 100 m, bilaga 3.1.2.6 

Skjutning Tksp 12,7 mm, skjutplats Rymmarberget, plats på höjden, 
bilaga 3.1.2.7 A 

Skjutning Tksp 12,7 mm, skjutplats Rymmarberget, plats nedanför höjden, 
bilaga 3.1.2.7 B 

Lösskjutningsövningar kring Nästesslingan, AK5 5,62 mm, bilaga 3.1.2.8 

Grovkalibrig skjutning i fält och vid skjutplatser  

Stridsövningar i fält, GRG 8,4 cm, inkl. skjutplats G16A, rälsmålsbana och 
�minplan�, bilaga 3.1.2.9 

Stridsövningar i fält, GRG övningsammunition 20 mm, inkl. skjutplats G16A, 
bilaga 3.1.2.10 

GRK platser, 6st samt Västlunda, kaliber12 cm, drivladdning 4, bilaga 3.1.2.11 

Stridsfordon 90, 40 mm akan, bilaga 3.1.2.12 
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Stridsvagn 122, BIS övningsammunition slövnprj 98, kaliber 27 mm, 
bilaga 3.1.2.13 

Handgranats och sprängningsövningar inom skjutfältet 

Sprängplats, sprängladdning 10 kg friliggande, bilaga 3.1.2.14 

Sprängplats, sprängladdning 20 kg friliggande, bilaga 3.1.2.15 

Handgranatsövningar vid sprängplats och handgranatsbana Västsunda, 
bilaga 3.1.2.16 

Vägbankssprängning, Gökmyran, 400 kg fördämd sprängladdning motsvarar 
överskattningsvis friliggande 40 kg laddning, bilaga 3.1.2.17 

Vägbankssprängning, Hyggesvägen, 400 kg fördämd sprängladdning motsvarar 
överskattningsvis friliggande 40 kg laddning, bilaga 3.1.2.18 

Vägbankssprängning, Kullmyran, 400 kg fördämd sprängladdning motsvarar 
överskattningsvis friliggande 40 kg laddning, bilaga 3.1.2.19 

Målplatser för artilleri och granatkastare 

Målplatser för artilleri m.m.  motsvararande 3 kg friliggande, bilaga 3.1.2.20 

Målplatser för artilleri m.m. projektilladdning 7,5 kg, motsvarar 7,5 kg 
friliggande, bilaga 3.1.2.21 

Artilleriskjutning utanför övnings- och skjutfältet  

Artilleriskjutning Archer kaliber 15,5 cm från artilleriskjutplatser, drivladdning 3 
respektive 4, beräkning från 20 platser från sex områden, bilaga 3.1.2.22 (för 
varje enskilt område se bilaga 3.1.2.22 A-F nedan). 

Artilleriskjutning Archer kaliber 15,5 cm från artilleriskjutplatser, 
drivladdning 4, beräkning från område 1, bilaga 3.1.2.22 A 

Artilleriskjutning Archer kaliber 15,5 cm från artilleriskjutplatser, 
drivladdning 3, beräkning från område 2, bilaga 3.1.2.22 B 

Artilleriskjutning Archer kaliber 15,5 cm från artilleriskjutplatser, 
drivladdning 3, beräkning från område 3, bilaga 3.1.2.22 C 

Artilleriskjutning Archer kaliber 15,5 cm från artilleriskjutplatser, 
drivladdning 3, beräkning från område 4, bilaga 3.1.2.22 D 

Artilleriskjutning Archer kaliber 15,5 cm från artilleriskjutplatser, 
drivladdning 3, beräkning från område 5, bilaga 3.1.2.22 E 

Artilleriskjutning Archer kaliber 15,5 cm från artilleriskjutplatser, 
drivladdning 4, beräkning från område 6, bilaga 3.1.2.22 F 
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Fastighets och boende data 

Boendedata från Statistiska Centralbyrån, underlag från år 2014, 
bilaga 3.1.2.23 A, 3.1.2.23 B och 3.1.2.23 C 

Fastighetsdata från Statistiska Centralbyrån och Lantmäteriet, underlag från 
år 2000, bilaga 3.1.2.24 
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3 SAMMANSTÄLLNING AV ANTALET EXPONERADE OCH 
ANTALET FASTIGHETER INOM OLIKA LJUDNIVÅINTERVALL 
Förklaring till tabeller. 

Tabellerna i denna bilaga har sammanställts av underlag erhållet från Lantmäteriverket 
och Statistiska Centralbyrån. Underlaget är en beskrivning av alla fastigheter i området 
med typkoder samt antal boende på respektive fastighet. Vi har valt ut ett antal typkoder 
som bedömts vara mest relevanta för denna beskrivning. Valda typkoder framgår av 
nedanstående tabell. 

Fastighetstyp Avser fastighet för: 

120 Bebyggd lantbruksenhet 

220 
222 

Småhusenhet, helårsboende för 1-2 familjer 
Flera småhus, sammantaget bostäder för fler 
än 2 familjer (helårs- eller fritidsbostäder) 

320 
321 
325 
326 

Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder 
Hyreshusenhet, bostäder och lokaler 
Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 
Hyreshusenhet, kontor eller dylikt 
huvudsakligen inom industrimark 

823 
824 
825 
826 

Specialenhet, vårdbyggnad 
Specialenhet, bad-, sport- eller 
idrottsanläggning 
Specialenhet, skolbyggnad 
Specialenhet, kulturbyggnad 

  

Underlaget för fastighetsinformationen har inte uppdaterats utan är från år 2000. Det har 
bedömts att det inte tillkommit nya fastigheter i någon större omfattning som skulle 
påverka den övergripande bedömningen. 

Boendeunderlaget redovisas både för uttaget från år 2000 och från år 2015-12-31. Vid 
uttaget år 2000 erhölls antal boende per fastighet medan uttaget för år 2015 är antalet 
boende i ett rutnät om 100x100 m. Vid analys har det utgåtts ifrån att alla boende i rutan 
finns i mittpunkten av rutan. Detta är en approximation då underlaget ej tillåter bättre 
noggrannhet. Det går idag inte att beställa mer noggrant underlag från SCB av sekretess 
skäl. 

För olika bullerintervall redovisas antal av de olika fastighetstyperna. Kolumnerna är 
ackumulerande från höger till vänster. I nedanstående exempel finns det 17 lantbruk 
inom 60 dBA,I och 43 lantbruk inom 55 dBA,I osv. De 17 lantbruken ingår i antalet 43 i 
den vänstra kolumnen. 

På raden �Antal fast. ovan� har fastigheter av valda typer med boende och utan boende 
summerats. I detta fall finns 329 fastigheter inom 55 dBA,I. På raden �Boende i fast. 
ovan� har antalet boende summerats för fastigheter av valda typer. På raden �Boende 
tot.� har antalet boende summerats oberoende av valda fastighetstyper. Detta innebär i 
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Exempel 

detta fall 44 boende som finns skrivna på andra typer av fastigheter än de valda för 
denna analys. 

 

Typ > 55 > 60 > 65 > 70 > 75 dBA,I 
Lantbruk (120)   43  17  4  1  0  
Småhus (220)   248  226  60  5  1  
Fritidshus (221)   7  0  0  0  0  
Småhus (222)   7  7  2  0  0  
Hyreshus (320)   7  7  2  0  0  
Hyreshus (321)   5  5  0  0  0  
Hyreshus (325)   6  6  0  0  0  
Hyreshus (326)   0  0  0  0  0  
Kommun. vård (823)   2  2  0  0  0  
Kommun. bad/sport (824)   1  1  1  0  0  
Kommun. skola (825)   1  1  0  0  0  
Kommun. kultur (826)   2  2  1  0  0  
Antal fast. ovan  329  274  70  6  1  
Boende i fast. ovan (år 2000)  796  720  163  16  10  
Boende tot. (år 2000)  840  764  199  33  27  
Boende tot. (år 2016)   800  704  180  28  22  
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inom olika ljudnivåintervall 
 

Bilaga 3 
FM2015-24656:16 

Sidan 53 av 53




