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Avgränsningssamråd (Specifik miljöbedömning) 
Syftet med avgränsningssamrådet är att uppfylla de nya kraven i 

miljöbalken, MB, och miljöbedömningsförordningen (2017:966), MBF, som 
trädde i kraft den 1 januari 2018 

 6 kap 29 § MB ”Avgränsningssamrådet ska genomföras inför arbetet med 
miljökonsekvensbeskrivningen och innebära att den som avser att bedriva 
verksamhet eller vidta åtgärden samråder om verksamhetens eller åtgärdens 
lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller 
åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om 
miljökonsekvensbeskrivningsens innehåll och utformning.” 
  
6 kap 30 § 2 st MB ”Den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden 
ska se till att de som ingår i samrådskretsen enligt första stycket men som inte 
tidigare har fått ett samrådsunderlag kan ta del av ett samrådsunderlag.” 
 
6 kap 31 MB ”Avgränssamrådet ska påbörjas och samrådsunderlaget lämnas i så 
god tid att det ger utrymme för ett meningsfullt samråd innan 
verksamhetsutövaren utformar miljökonsekvensbeskrivningen och den slutliga 
tillståndsansökan.” 
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8 § Miljöbedömningsförordningen  
Samrådsunderlag enligt 6 kap 30 § andra stycket miljöbalken ska 
innehålla uppgifter om: 
1 Verksamhetens eller åtgärdens utformning eller omfattning, 
2 Rivningsarbeten, om sådana kan förutses, 
3 Verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, 
4 Miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade, 
5 Vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat, 
6 De betydande miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas 
medföra i sig eller till följd av yttre händelser, i den utsträckning sådana 
uppgifter finns tillgängliga, 
7 Åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller 
avhjälpa negativa miljöeffekter i den utsträckning sådana finns 
tillgängliga, och 
8 Den bedömning som den som avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärden gör i fråga om huruvida en betydande miljöpåverkan kan 
antas. 
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9 § Miljöbedömningsförordningen 
De uppgifter som ska finnas med i samrådsunderlaget ska ha den omfattning 
och detaljeringsgrad som behövs för att kunna ta ställning till 
1 Om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan utifrån sådana omständigheter som avses i 10 – 13 §§, om 
samrådsunderlaget tas fram inför undersökningssamrådet, och 
2 Vilken omfattning och detaljeringsgrad miljökonsekvensbeskrivningen bör 
ha, om samrådsunderlaget tas fram inför avgränsningssamrådet. 
  
  
6 kap 30 § 3 st MB ”Om ett undersökningssamråd enligt 24 § första stycket 2 
inte har skett, ska samrådsunderlaget innehålla uppgift om det.” 
  
Undersökningssamråd har inte skett på grund av att verksamheten antas 
medföra en betydande miljöpåverkan, se 6 kap 21 § MB och 6 § 
miljöbedömningsförordningen med hänvisning till 30 kap 1 § 
miljöprövningsförordningen.  
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Militärregion Norr/Norrbottens Regemente 
”Ökad operativ förmåga, leverera vad som är beställt” 

 
Uppgifter  
Leda insatser med tilldelade markförband i Militärregion Norr 
 
Ansvarig civ-mil samverkan och stöd till samhället 
 
Utveckla och träna tilldelade krigsförband 
 
Utveckla funktionen jägarstrid/strid på djupet och vinterförmågan i 
Försvarsmakten  
 
Stödja övriga FM med resurser i Militärregion Norr ex. Skjutfält, Övningar 
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MR N stab 
12.hvbat 
3.brigadstaben 
191.mekbat 
192.mekbat 
3.brigspkomp 

193.jägarbat 

10 och 11.hvbat 

13.hvbat 
14.hvbat 15. och 16.hvbat 

FÖRBAND 
A 9 
91.Artbat 
92.Artbat 

F21, Hkpskv, F7 , F17 
K 3, P 4, LedR 
Amf 1,  
Utl förband 
m.fl. 
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Arvidsjaurs  
övnings- och skjutfält 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Läge, samhället, andra 



Behov av omprövning av tillstånd 
Problem Beskrivning 

Uppdelning av antal skott och 
områdesfördelning 

Område två och fyra har endast 500 grovkalibriga skott vardera. 20 000 skott är 
bundna till rälsmålbanan. 
 
FM söker för en totalram för hela skjutfältet 

Tillstånd för sprängplats och 
handgranatsbana saknas 

Tillstånd upphörde 30 juni 2006, sedan dess årligt medgivande från FIHM. 
 
FM söker tillstånd för befintlig sprängplats/ handgranatsbana samt ny 
handgranatsbana 

Antal flygdagar Tillståndet medger endast 10 dagar med skjutning från flygplan och 20 för 
helikopter.  
 
FM söker för 70 flygdagar 

Skjutning från flygplan och 
helikopter 

Tillstånd medger 100 raketer, 50 bomber och 50 robotar, dock inte automatkanon. 
 
FM söker för skjutning med beväpning ovan samt kaliberbunden ammunition. 

Förändring skjutbanor samt skott 
per kaliber på skjutbanor 

Mängden skott per skjutbana är uppdelad per kaliber.  
 
FM söker för befintliga skjutbanor. Totalram skjutbanor på 400.000 skott, ingen 
uppdelning 
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Övriga ändringar 
• Uppdaterad beskrivning av FM verksamhet i förhållande till nuvarande uppdrag 
• Justering av totalramar fin- och grovkalibrig ammunition 
• Uppdaterad vapen och ammunitionsförteckning 
• Ytterligare plats för issprängning 
• Ändring av laddningsvikter och fler fältarbetstillfällen (vägbank, trumsprängning, 

issprängning) 
• Förändrad flygverksamhet. UAV (drönare), målflyg, transportflyg, fällning med 

fallskärm. 
• Artilleriskjutningar från nya platser utanför skjutfältet. 
• Nytt målområde 
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Artilleriområden 
Befintliga artilleriområden 

 

Nya artilleriområden 

Med möjliga grupperingsplatser (pjäsplatser) 
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Fasta utbildnings- 
anordningar 

• Skjutbana G1 och G2 
• Provkammare 
• Handgranatsbana och sprängplats 
• Trum- och 

vägbankssprängningsplatser 
• Issprängningsplats 

 
 

• Ny handgranatsbana 
• Ny issprängningsplats 
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Arvidsjaurs övnings- och 
skjutfält 

Antal dagar, kvällar och nätter Antal skott/sprängning per år 
Dag 
  

Kväll 
  

Natt Finkalib. Grovkalib. 

TOTAL RAM 
Måndag-fredag 
Lör- sön- helgdag 

310 
240 
70 

  
100 
35 

  
50 
35 

1 710 000 
Inkl. lös am. 

25 500 

SKJUTOMRÅDE 1-4 
Måndag-fredag 
Lör- sön- helgdag 

  
  
240 
70 

  
  
100 
35 

  
  
50 
35 

1) 402 000 
2) 150 000 
3) 347 000 
4) 50 000 

1) 21 500 
2) 500 
3) 2 000 
4) 500 

RÄLSMÅLBANA 
Måndag-fredag 
Lör- sön- helgdag 

  
240 
70 

  
100 
35 

  
50 
35 

82 000 ingår i 
skjutområde 1 

20 000 ingår i 
skjutområde 1 

HANDGRANATSBANAN 
Måndag-fredag 
Lör- sön- helgdag 

  
60 
25 

  
40 
10 

  
- 
- 

  1 200 st 

SKJUTBANOR 
Måndag-fredag 
Lör- sön- helgdag 

  
240 
70 

  
100 
35 

 
50 
35 

G1 – 165 000 
G2 – 152 000 
G3 – 27 500 
PEK – 27500 
Ny – 128 000 

SPRÄNGNINGAR 
1)Is, 2)Trum, 3)Vägbank 
4)Förevisn. + minor 
  
Måndag-fredag 
Lör- sön- helgdag 

  
  
  
  
60 
25 

  
  
  
 
40 
15 

  
  
  
  
20 
15 

  1)3 st max 15 
kgx15 
2)15 st max 150 kg 
3) 6 st max 300 kg 
4) 250 st max 10 
kg 
  

LÖSSKJUTNING 200     250 000   
ARTILLERISKJUTNING 23       1 000 st 
SKJUTNING FRÅN FLYGPLAN 10        Enstaka 

skjutningar med 
särskilda vapen 

SKJUTNING FRÅN 
HELIKOPTER 

20       Enstaka 
skjutningar med 
särskilda vapen 

Gällande tillstånd och tillståndssökt verksamhet 

2 100 000 28 500 

Ingår i totalram 

Fördelning per 
område stryks 

Enstaka tillfällen kväll/natt 
Ny plats Västlunda 

G1, G2 
400 000 skott 

2000 

Enstaka tillfällen kväll/natt 
Ny plats Laxtjärn  
20 kg friliggande 200 kg fördämd 
1) 15 tillfällen x 15 st x 15 kg 
2) 30 tillfällen max 150 kg 
3) 10 tillfällen max 400 kg 
4)     400 minor, 1000 markeringsladdningar 
 
Ingår i totalram 

Samt målflyg, transportflyg, UAV 

20 
5 

50 
20 

Nya områden 
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Övnings- och 
skjutfältets 
lokalisering 

• Arvidsjaurs övnings- och 
skjutfält är beläget strax söder 
om Arvidsjaurs centralort 

 
• Total yta av ca 7 400 ha 

 
• Landskapet domineras av 

kuperad skogsterräng typisk 
för lågfjällsområdena 
 

• Höjdryggar i nord-sydlig 
riktning, mellan dessa 
myrkomplex med bäckar och 
mindre skogstjärnar 
  

SWECO 
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Riksintressen 
• Riksintresse för rennäringen 

 
• Riksintresse för naturvård 

 
• Riksintresse för vindbruk 

 
• Riksintresse för kommunikation 

 
• Riksintresse för totalförsvaret 
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Skyddade områden 

Naturreservat -  Vittjåkk-Akkanålke 
 -  Krutbergen 
 
Natura 2000 - Vittjåkk-Akkanålke 
 -  Byskeälven med  
  biflöden 
 
Naturminne - Gammal tall ca 600 m 
norr om   Laxtjärnen (nu  
  omkullfallen) 
 
Biotopskyddsområde - Äldre naturskogsartad
    
  granskog, inom ett 
  artilleriområde 
 
Strandskydd - Sjöar och vattendrag 
  utanför   
  övnings- och  
  skjutfältet 
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Skyddade växt- och 
djurarter 

Arter skyddade enligt artskyddsförordningen 
inom övnings- och skjutfältet. Numreringen 
avser motsvarande numrering som i figuren till 
höger. 
 Nummer Art 
1 Revlummer 

2 Jungfru Marie nycklar 

3 Dvärglummer 

4 Lopplummer 

5 Dvärglummer 

6 Flodpärlmussla (flera 
lokaler) 

7 Riplummer 

8 Spindelblomster 

Källa: Artportalen 

Bilaga 4 
FM2015-24656:16 

Sidan 17 av 98



Skyddade fågelarter 
• Alla vilda fåglar är skyddade enligt 4 § Artskyddsförordningen. Naturvårdsverket 

har dock förtydligat att det främst är fågelarter listade i bilaga 1 i fågeldirektivet, 
rödlistade arter samt arter som minskat med mer än 50 % mellan 1975 och 2010 
som avses (nedan kallade arter av naturvårdsintresse). 

 
 
Utredning avseende fågelarter av naturvårdsintresse samt naturmiljöer som kan hysa 
sådana fågelarter 
• Utredningen har omfattat övnings- och skjutfältet samt de sex artilleriområden 
• Utredningen har visat att  

– det finns flera skogsområden och ett antal våtmarker med potential att hysa ett rikt fågelliv  
– det observerats havsörn, kungsörn och pilgrimsfalk i landskapet som omger övnings- och 

skjutfältet samt artilleriområdena 
– att det inom undersökningsområdet kan finnas lämpliga häckningsmiljöer för dessa arter 
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Skyddade 
fågelarter forts. 

Översiktlig fågelinventering 
• Inventeringen utfördes som en kombinerad 

fågel- och naturvärdesinventering 
• Inventeringen har visat på en ganska typisk 

fågelfauna med både de vanligaste arterna 
och de mer exklusiva arterna som hittades i 
framförallt äldre skog 

• Vid inventeringen hittades ett par fynd av 
kungsörn men inga av dessa gav en klar bild 
av om arten häckar inom något av de 
planerade artilleriområdena eller övnings- 
och skjutfältet.  

Spelflyktsinventering 
• Inventeringen gav inte indikationer på att 

det skulle finnas ett aktiv örnbo i området 

 

Arter som observerats vid inventeringstillfället 
sommaren 2018 och som finns upptagna på 
rödlistan (kategori NT=nära hotad och 
VU=sårbar) eller i fågeldirektivets bilaga 1 (FD) 

 Artnamn Kategori 
Grönbena FD 
Tjäder FD 
Ortolansparv VU, FD 
Orre FD 
Trana FD 
Kungsörn NT, FD 
Pärluggla FD 
Kungsfågel VU 
Sångsvan FD 
Tretåig hackspett NT, FD 
Buskskvätta NT 
Ängspiplärka NT 
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Övriga 
naturvärden 

SNUS-skog 
• Järvliden – Ett urskogsområde 

inom övnings- och skjutfältet 
• Krutbergen och Stortjärnarna – 

Belägna inom två av 
artilleriområdena 

 
Nyckelbiotoper eller 
naturvärdesobjekt  
• Finns inom artilleriområdena 

 
Sumpskogar 
• Finns inom eller i anslutning till 

fältet samt inom några 
artilleriområden 
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Övriga 
naturvärden forts. 
Våtmarker inom övnings- och skjutfältet 
 
• Klass 1 (mycket höga naturvärden) 

o Ullbacksmyran 
o Slevmyran 
o Ytterstormyran 

 
• Klass 3 (vissa naturvärden) 

o Brattmyran 
o Gökmyran 
o Greningsmyran 
o Flarkmyran 
o V Börstberget 
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Övriga naturvärden forts.  
Rödlistade arter inom övnings- och 

skjutfältet 
 
 Art Rödlistakategori 

Ostticka VU 

Rynkskinn VU 

Rosenticka NT 

Grantickesporing VU 

Granlav NT 

Stjärntagging NT 

Harticka NT 

Gammelgransskål NT 

Kötticka NT 

Gränsticka NT 

Knottrig blåslav NT 

Flodpärlmussla EN 

Källa: Artportalen 
 
(NT= nära hotad, VU=sårbar och EN=starkt 
hotad) 
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Övriga naturvärden forts. 
Naturvärdesinventering 
• Inventeringen utfördes som en kombinerad fågel- och 

naturvärdesinventering 
• Inventeringen har omfattat övnings- och skjutfältet samt de sex 

artilleriområdena 
• Inventeringen har visat att de största naturvärdena finns inom skjutfältet 

– Järvliden, Bergmyran, Långberget och Flarkmyran har bedömts ha höga eller 
mycket höga naturvärden 

• Flera av artilleriområdena saknar kvarvarande element av gammal skog 
• Inom vissa artilleriområden hittades dock områden med naturskog med 

höga till mycket höga naturvärden 
 
Inventering av ny sjö för issprängning 
• Inventeringen har visat på en ordinär fauna och relativt låga naturvärden 

utan förekomst av rödlistade arter eller arter som är skyddade enligt 
artskyddsförordningen 
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Kulturvärden 
Kulturvärden inom 
övnings- och skjutfältet 
• Kåta (RAÄ-nummer Arvidsjaur 2959:2) 
• Rengärda (RAÄ-nummer Arvidsjaur 2959:1) 
• Husgrund (RAÄ-nummer Arvidsjaur 2961:1) 
• Kemisk industri (RAÄ-nummer Arvidsjaur 

2957:1) 
• Viste (RAÄ-nummer Arvidsjaur 2958:1) 
• Viste (RAÄ-nummer Arvidsjaur 2768:1) 
• Ristning, medeltid/historisk tid (RAÄ-nummer 

Arvidsjaur 1799:1) 
• Kemisk industri (RAÄ-nummer Arvidsjaur 

1798:1) 
• Fångstgrop (RAÄ-nummer Arvidsjaur 2745:1) – 

Har utgått enligt beslut från länsstyrelsen 
• Härd (RAÄ-nummer Arvidsjaur 2744:1) – Har 

utgått enligt beslut från länsstyrelsen 
• Härd (RAÄ-nummer Arvidsjaur 2960:1) – Har 

utgått enligt beslut från länsstyrelsen 
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Rennäring 
• Fem samebyar, Mausjaur, Svaipa, Västra Kikejaur, Östra Kikejaur och 

Semisjaur-Njarg bedriver renskötsel i området kring Arvidsjaurs övnings- 
och skjutfält. 
 

• Tre av samebyarna har sina åretruntmarker i området. 
 

• I området finns strategiska områden för samebyarna. 
 

• Delar av övnings- och skjutfältet samt kringliggande områden ligger inom 
områden som utpekats som riksintressen för rennäringen. 
 

• I ett beslut från 1975 upphävde regeringen renskötselrätten på skjutfältet. 
Som kompensationsåtgärd erhöll berörda samebyar ersättning från staten 
i form av utbetalningar samt andra stödåtgärder som röjning av en flyttled, 
renbeteshagar och stängsel. 
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Rekreation och friluftsliv 

• Övnings- och skjutfältet är tillgängligt för allmänheten under 
de dagar verksamhet inte pågår 
 

• Under dagar då det pågår skjutverksamhet eller annan 
verksamhet som kräver avlysning är tillgängligheten 
begränsad 
 

• I anslutning till övnings- och skjutfältet finns naturreservat 
som erbjuder möjlighet till rekreation och friluftsliv 
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Planfrågor 
• Översikts- och tillväxtplan antogs 2015-11-24 av 

kommunfullmäktige 
– I planen anges att Arvidsjaurs kommun vill verka för att 

Försvarsmakten kan utveckla sin verksamhet i kommunen 
– Enligt planen bör kommunen verka för att verksamheten vid 

Arméns Jägarbataljon bibehålls och utvecklas. 
 

• Tillägg avseende vindkraft till den tidigare översiktsplanen 
antogs av kommunfullmäktige 2011-10-31 
– Ett område med en radie om ca 20 km kring Arvidsjaurs skjutfält 

anges som preliminärt hinderfritt område där Totalförsvaret kan 
komma att ha synpunkter på en etablering av vindkraft. 
 

• Övnings- och skjutfältet berörs inte av några detaljplaner 
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Miljöeffekter till följd av verksamhetens 
uppbyggnad, drift eller rivning 

 
• Ingen förändring av skjutfältsgräns eller gräns för 

övningsområde 
 
• De planerade förändringarna bedöms vad gäller 

ianspråktagande av mark inte medföra någon påverkan 
av betydelse på natur- eller kulturmiljön jämfört med 
befintlig verksamhet. 
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 Allmänt om skottbuller 
 Riktvärden 
 Ljudutbredning 
 Boendeuppgifter 
 Vibrationer och luftstötsvåg 

  

Samrådsunderlag Arvidsjaur 
skjutfält 

WSP 
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Riktvärden för skottbuller  – finkalibrigt 

 För skjutning med finkalibrig ammunition tillämpas riktvärden 
angivna i naturvårdsverkets allmänna råd om buller från 
skjutbanor, NFS 2005:15.  

 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) (dBAI)  
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Riktvärden för skottbuller – finkalibrigt  
bostäder 
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Riktvärden för skottbuller – finkalibrigt  
vårdlokaler 
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Riktvärden för skottbuller – finkalibrigt 
undervisningslokaler och friluftsområden 
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Riktvärden för skottbuller och 
sprängningar – grovkalibrigt 
 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.  

 Riktvärden är angivna som maximala ljudnivåer i dBC,Lx 
frifältsvärde (tidsvägning Slow). 
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Riktvärden för skottbuller - grovkalibrigt 

Omfattning av verksamhet Ljudnivå utomhus - Lcx  
C-vägd ljudnivå mätt över 1 

sekund 
(Avser befintlig verksamhet) 

 

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

 
95 dB 

 

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

 
100 dB 

 

Vid nyanläggning av skjutfält och bostäder eftersträvas 5 dB lägre 
värden 
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Riktvärden för skottbuller - 
färgskala 

Handeldvapen 
Naturvårdsverket NFS 2005:15 

RIKTVÄRDEN FÖR BEDÖMNING AV SKOTTBULLER 

Grovkalibriga vapen 
Regeringsbeslut från 1998-04-06 

80 dBA,I 

75 dBA,I 

70 dBA,I 

65 dBA,I 

60 dBA,I 

110  dBC 

105  dBC 

100  dBC 

95 dBC 

90 dBC 

Inom gult område överskrids 
riktvärdet 
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Beräkning eller mätning? 
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Ljudutbredning utomhus 

Skärmning 

Meteorologi Absorption 

Markdämpning 

Geometrisk 
spridning 
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Buller från finkalibriga vapen – AK5 
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Buller från finkalibriga vapen – AK4 
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Buller från grovkalibriga vapen - GRG 
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Buller från sprängning - handgranat 
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Materialet avseende vindrosor har erhållits ifrån LedR / FM METOCC, Utvecklingsavdelningen 
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Vindriktningens inverkan på ljudutbredningen 
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Fasta 
utbildningsplatser 
inom  
Arvidsjaur 
skjutfält 
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Skjutning Ak5 5,56 mm, på skjutbanor 
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Skjutning Ak4 7,62 mm, på skjutbanor 
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Skjutning .22 LR, skjutbanor G2, skjutavstånd 10 – 50 m 

FM har inte för avsikt att  
medräkna denna kaliber i 
sökt totalram.  
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Stridsövningar i fält, AK5 5,56 mm inkl. skjutplats G16A, rälsmålsbana 
och Österdal 

Exempel på bullerutbredning 
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Stridsövningar i fält, AK4 7,62 mm inkl. skjutplats G16A, 
rälsmålsbana, Rymmarberget och Österdal 

Exempel på bullerutbredning 
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Finkalibrig skjutning Tksp 12,7 mm skjutplats G16A, skjutavstånd 100 
m 

Exempel på bullerutbredning 
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Finkalibrig skjutning Tksp 12,7 mm skjutplats Rymmarberget 

Exempel på bullerutbredning 
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Finkalibrig skjutning Tksp 12,7 mm skjutplats Rymmarberget plats 
nedanför höjden 

Exempel på bullerutbredning 
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Lösskjutningsövningar kring Nästesslingan AK5 5,62 mm 

Exempel på bullerutbredning 
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Stridsövningar i fält, GRG 8,4 cm, inkl. skjutplats G16A, rälsmålsbana 
och ”minplan” 

Exempel på bullerutbredning 
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Stridsövningar i fält, GRG övningsammunition 20 mm, inkl. skjutplats 
G16A ”minplan” 

Exempel på bullerutbredning 
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GRK pjäsplatser, 6 st Västlunda, kaliber 12 cm, drivladdning 4 

Exempel på bullerutbredning, 
vanligast vid aktuellt skjutfält 
är kaliber 8 cm 
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Stridsfordon 90, 40 mm automatkanon 

Exempel på bullerutbredning 
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Stridsvagn 122, övningsammunition slövnprj 98, kaliber 27 mm 

Exempel på bullerutbredning 
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Sprängplats, sprängladdning 10 kg friliggande 

Exempel på bullerutbredning 
vid sprängverksamhet 
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Sprängplats, sprängladdning 20 kg friliggande 

Exempel på bullerutbredning 
vid sprängverksamhet 
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Handgranatsövningar vid sprängplats och handgranatsbana 
Västlunda 

Exempel på bullerutbredning 
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Vägbankssprängning, Gökmyran 400 kg, motsvarar 40 kg friliggande 

Exempel på bullerutbredning 
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Vägbankssprängning, Hyggesvägen 400 kg, motsvarar 40 kg 
friliggande 

Exempel på bullerutbredning 
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Vägbankssprängning, Kullmyran 400 kg, motsvarar 40 kg friliggande 

Exempel på bullerutbredning 
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Målplatser för artilleri m.m. projektilladdning 3 kg, motsvarar 3 kg 
friliggande 

Exempel på bullerutbredning, 
ink ny målplats (sydost) 
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Målplatser för artilleri m.m. projektilladdning 7,5 kg, motsvarar 7,5 kg 
friliggande 

Exempel på bullerutbredning 
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Artilleriområden 
med möjliga 
grupperingsplatser 
(pjäsplatser) utanför 
Arvidsjaur skjutfält 
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Grovkalibrig skjutning artilleri Archer 15,5 cm, drivladdning 3 resp. 4 
från skjutplatser runt fältet 

Exempel på total teoretisk 
bullerutbredning 
(skjutning kommer inte ske 
samtidigt på alla platser) 
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Grovkalibrig skjutning artilleri Archer 15,5 cm, drivladdning 4 från 
skjutplatser runt fältet område 1 

Exempel på bullerutbredning 
med olika grupperingsplatser 
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Grovkalibrig skjutning artilleri Archer 15,5 cm, drivladdning 3 från 
skjutplatser runt fältet område 2 

Exempel på bullerutbredning 
med olika grupperingsplatser 
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Grovkalibrig skjutning artilleri Archer 15,5 cm, drivladdning 3 från 
skjutplatser runt fältet område 3 

Exempel på bullerutbredning 
med olika grupperingsplatser 
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Grovkalibrig skjutning artilleri Archer 15,5 cm, drivladdning 3 från 
skjutplatser runt fältet område 4 

Exempel på bullerutbredning  
med olika grupperingsplatser 
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Grovkalibrig skjutning artilleri Archer 15,5 cm, drivladdning 3 från 
skjutplatser runt fältet område 5 

Exempel på bullerutbredning 
med olika grupperingsplatser 
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Grovkalibrig skjutning artilleri Archer 15,5 cm, drivladdning 4 från 
skjutplatser runt fältet område 6 

Exempel på bullerutbredning  
med olika grupperingsplatser 
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Boendedata från 
Statistiska 
Centralbyrån, 
underlag från år 
2014 
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Boendedata från 
Statistiska 
Centralbyrån, 
underlag från år 
2014 
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Boendedata från 
Statistiska 
Centralbyrån, 
underlag från år 
2014 
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Det går inte att visa bilden för tillfället.
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Exempeltabell antal berörda boende 
Fastighetsdata från Statistiska Centralbyrån och 
Lantmäteriet, underlag från år 2000 och 2014 

Typ > 55 > 60 > 65 > 70 > 75 dBA,I 

Lantbruk (120) 3 1 0 0 0 

Småhus (220) 119 0 0 0 0 

Fritidshus (221) 0 0 0 0 0 

Småhus (222) 0 0 0 0 0 

Hyreshus (320) 3 0 0 0 0 

Hyreshus (321) 0 0 0 0 0 

Hyreshus (325) 1 0 0 0 0 

Hyreshus (326) 1 0 0 0 0 

Kommun. vård (823) 0 0 0 0 0 

Kommun. bad/sport (824) 3 0 0 0 0 

Kommun. skola (825) 0 0 0 0 0 

Kommun. kultur (826) 0 0 0 0 0 

Antal fast. ovan 130 1 0 0 0 

Boende i fast. ovan (år 2000) 335 0 0 0 0 

Boende tot (år 2000) 335 0 0 0 0 

Boende tot (år 2014) 318 0 0 0 0 
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Antal berörda boende finkalibriga 
skjutningar på skjutbanor 
 

Exempel  
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Vibrationer och luftstötsvågor 
 Från studier genomförda vid Göteborgs universitet 

framhålls att vibrationer tillsammans med buller från tunga 
vapen utgör den dominerande orsaken till förekommande 
störningar 

 I vilken omfattning som vibrationer avser sekundära 
effekter, dvs. att man uppfattar att fönster och glas 
skramlar till följd av luftstötvågen eller att man verkligen 
upplever vibrationer är oklart 

Bilaga 4 
FM2015-24656:16 

Sidan 82 av 98



Erfarenheter avseende vibrationer och 
luftstötsvågor 

 Förutom mätningar av vibrationer och luftstötsvåg vid 
Kusträsk har en omfattande prövotidsutredning utförts vid 
Kosta skjutfält i Småland. Mätningar likt det som utförts vid 
Kusträsk har även utförts vid Marma skjutfält i Uppland 
och Kråks skjutfält i Västergötland.  

 Genomgående har inga höga värden uppnåtts som 
överskrider de värden som föreslagits som provisoriska 
föreskrifter i olika tillstånd ( 4 mm/s och 120 PA 
frifältsvärde). 

Bilaga 4 
FM2015-24656:16 

Sidan 83 av 98



Utsläpp till mark och vatten 
 
Skjut- och sprängverksamhet 
 
• Tillförsel av metaller som t.ex. bly, koppar, aluminium, zink, antimon och 

järn till området. 
• Verksamheten är ofta koncentrerad till ett antal skjutplatser och 

belastningen är högre i dessa områden samt i målområden och skjutvallar. 
• Effekterna på mark och vatten bedöms vara koncentrerade till 

målterrängen inom skjutfältet. 
• Metallföroreningarnas effekt på växt- och djurlivet bedöms som 

begränsade, och främst på stationärt levande organismer och på 
individnivå.  

• Fältet städas regelbundet genom ytletning då skräp som metall och plast 
samlas in och lämnas för återvinning.  
 

 
 

 

SWECO 
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Utsläpp till mark och vatten forts. 
Övningar med brand och gas 

• Släcka napalm på provdocka
• Släcka vanliga brasor eller bensinbrand i tråg/tunna med brandfilt,

vatten, kolsyre- eller pulversläckare
• Förekommer i mindre omfattning inom hela fältet

• Övningar med gas innebär främst att soldaterna lär sig använda
skyddsmask

• Genomförs vid provkammaren

• Verksamheten bedöms inte medföra någon betydande förorening
av mark
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Utsläpp till mark och vatten forts. 

Hantering av drivmedel och kemiska produkter 

• Huvudsakligen drivmedel till motorfordon

• I övrigt endast mindre mängder kemikalier för drift och underhåll av
utbildningsanordningar

• Ingen permanent förvaring av drivmedel

• Särskilda rutiner vid olyckor och tillbud

• Planerad verksamhet medför ingen betydande förändring jämfört med
tillståndsgiven verksamhet
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Utsläpp till mark och vatten forts. 
Förorenad mark 

• 19 stycken s.k. miljöfarliga lämningar inom övnings- och skjutfältet

• Riskklass 3 (måttlig risk) eller 4 (liten risk) förutom två oklassificerade

• Utgör platser som
– skjutbanor
– skjutplatser
– platser för övningar med brand och gas
– nedlagd sprängplats
– helikoptertankningsplats

• Tre av skjutbanorna är avvecklade och efterbehandlade
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Utsläpp till luft 
 
  

• Utsläpp från  
– skjut- och sprängverksamhet 
– transporter och 

motorfordonsverksamhet 
– flygverksamhet 

 
 

• Utsläpp av  
– kväveoxider 
– koldioxid 
– kolmonoxid 
– partiklar 

 

• Effekter 
– förstärkt växthuseffekt (globalt) 
– ozonbildning (regionalt/lokalt) 
– verka gödande 
– verka försurande 

 
• Planerad verksamhet kan komma att 

medföra viss ökning av utsläppen  
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Andra störningar 
Skjut- och sprängverksamhet 
 
• Utförs både vid fasta utbildningsanordningar och fritt i fält. 
• Sprängningar sker huvudsakligen på hårdgjorda och för ändamålet anlagda platser. 
• Övningar med brisant (explosiv) ammunition utförs mot särskilda målområden. 
• Mark- och vegetationsskador uppstår främst vid nedslag av spränggranater och sprängningar fritt i 

fält. 
• Trum- och vägbankssprängningar bedöms endast medföra en lokal påverkan. 
• Issprängningar kan medföra att en stor del av det biologiska livet i tjärnen kan komma att försvinna 

men konsekvenserna bedöms bli små då utförd inventering visat på en ordinär fauna och relativt 
låga naturvärden. 

• Ökning av antalet skott och sprängningar och fördelningen mellan de olika områdena kan komma 
att förändras. I övrigt kommer verksamhet bedrivas på motsvarande sätt och på samma ställen. 

• Andra områden kommer att användas för artilleriskjutning. Ingen ny mark tas i anspråk utan bef. 
vägar och öppna ytor nyttjas. 

• Sökt verksamhet bedöms inte innebära någon betydande skillnad jämfört med befintlig 
verksamhet. 
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Andra störningar forts. 
Terrängkörning 
• Markskador
• Grumling
• Skador på bottenstrukturer
• Störningar för djur
• Terrängkörning utanför befintligt vägnät sker främst med bandvagn,

snöskoter och sexhjulingar
• Planerade förändringar kommer inte medföra några betydande

ändringar av hur verksamheten kommer att bedrivas jämfört med
tillståndsgiven verksamhet
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Bortskaffande och återvinning av avfall 
Avfall 
• Tas med till garnisonsområdet och lämnas till miljöstationen 
• Regelbunden städning – tomhylsor från ammunition och metallskrot avlägsnas 

 
Farligt avfall 
• Endast små mängder inom övnings- och skjutfältet 
• Batterier från målanordningar, lysrör, oljehaltigt avfall (spillolja, trasor), färg- och 

limrester, småkemikalier 
• Transporteras av godkänd transportör med erforderliga transportdokument och till 

slutdestruktion vid godkänd anläggning 
 

Miljöeffekter  
• Några påtagliga negativa effekter för människors hälsa eller miljön bedöms ej 

uppkomma  
• Ingen betydande förändring vad gäller avfallshanteringen och mängden avfall 

jämfört med befintlig tillståndsgiven verksamhet 
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Miljöeffekter till följd av verksamheten 
tillsammans med andra verksamheter som 

bedrivs, som fått tillstånd eller som har anmälts 
och får påbörjas  

 
• Miljöeffekter utanför övnings- och skjutfältet till följd av 

Försvarsmaktens verksamhet utgörs främst av buller och 
diffusa utsläpp till luft.  
 

• Effekter till följd av tillförsel av metaller eller på grund av 
terrängkörning bedöms främst kunna uppstå lokalt inom 
övnings- och skjutfältet. 
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Förebyggande åtgärder 
Exempel: 
• Skjutfältsråd – vid behov och efter förfrågan, 1 ggr/år
• Samverkan med samebyar vid verksamhet som kan ge upphov till höga

bullernivåer
• Ingen skjutning med tung kulspruta från högsta platsen på Rymmarberget under

kvällar och nätter på lördagar, söndagar och helgdagar
• Lågflygningar över tätorten och andra bebyggda områden undviks i störst möjliga

mån
• Vid intensiv övningsverksamhet sker annonsering
• Övergång av vattendrag som ingår i Natura 2000 undviks men kan förekomma i

mindre omfattning
• Körning i strandzonen eller överfart över Bergmyrbäcken närmare än ca 1,5 km

nedströms Stortjärnen undviks förutom när bäcken är isbelagd eller via temporära
broar för att skydda kända lokaler av flodpärlmussla

• För att begränsa de negativa effekterna från terrängkörning planerar
Försvarsmakten verksamheten så att körning under barmarkssäsongen undviks på
de myrar där stora naturvärden finns
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Innehåll i 
Miljökonsekvensbeskrivningen 

1. Icke-teknisk  sammanfattning
2. Inledning
3. Verksamhetens lokalisering, utformning,

omfattning och andra egenskaper
4. Alternativa lösningar till verksamheten
5. Rådande miljöförhållanden

5.1 Klimat 
5.2 Landskapsbild 
5.3 Hydrogeologiska förhållanden 
5.4 Förorenad mark 
5.5 Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 
5.6 Skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken 
5.7 Skydd för djur– och växtarter enligt 8 kap. 1 § 
miljöbalken samt 4, 5, 8 & 9 §§ 
artskyddsförordningen 
5.8 Övriga naturvärden 
5.9 Kulturvärden 
5.10 Rennäring 

5. Rådande miljöförhållanden forts.

5.11 Befolkning och boende 
5.12 Luft 
5.13 Buller 
5.14 Vibrationer och luftstötvågor 
5.15 Rekreation och friluftsliv 
5.16 Planfrågor 
5.17 Förväntad utveckling av rådande förhållanden 
5.18 Miljömål 

Bilaga 4
FM2015-24656:16

Sidan 94 av 98



Innehåll i 
Miljökonsekvensbeskrivningen forts. 

6. Identifiering, beskrivning och bedömning av de 
miljöeffekter som verksamheten kan antas 
medföra 
 
6.1 Miljöeffekter till följd av verksamhetens uppbyggnad, 
drift eller rivning 
6.2 Miljöeffekter till följd av användningen av 
naturresurser 
6.3 Buller 
6.4 Vibrationer 
6.5 Utsläpp av föroreningar 
6.6 Andra störningar 
6.7 Avfallshantering 
6.8 Miljöeffekter till följd av den teknik och de ämnen som 
använts 
6.9 Miljöeffekter till följd av verksamheten tillsammans 
med andra verksamheter som bedrivs, som fått tillstånd 
eller som har anmälts och som får påbörjas 
6.10 Miljöeffekter till följd av verksamhetens 
klimatpåverkan 
6.11 Miljöeffekter till följd av verksamhetens utsatthet och 
sårbarhet för klimatförändringar eller andra yttre 
händelser 

 
 

6. Identifiering, beskrivning och bedömning av de 
miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra 
forts. 

 
6.12 Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 
6.13 Skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken 
6.14 Skydd för djur- och växtarter enligt 8 kap. 1 § miljöbalken 
samt 4, 5, 8 & 9 §§ artskyddsförordningen 
6.15 Övriga naturvärden 
6.16 Landskapsbild 
6.17 Kulturvärden 
6.18 Rennäring 
6.19 Rekreation och friluftsliv 
6.20 Säkerhet och olycksrisker 
6.21 Planfrågor 
6.22 Miljömål 
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Innehåll i 
Miljökonsekvensbeskrivningen forts. 

7. Uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller 
avhjälpa de negativa miljöeffekterna 
 

8. Uppgifter om de åtgärder som planeras för att undvika att verksamheten bidrar till att 
en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs 
 
8.1 Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet 
8.2 Miljökvalitetsnormer för luft 
8.3 Åtgärder för att undvika att verksamheten bidrar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. i 
miljöbalken inte följs 

 

9. Redogörelse för samråd 
 

10. Uppgifter om beredskapen för och föreslagna insatser vid allvarliga olyckor 
 

11. Redogörelse för de prognos- och mätmetoder, underlag och informationskällor som 
använts 
 

12. Referenslista 
 

13. Uppgifter om hur kravet på sakkunskap i 15 § miljöbedömningsförordningen är uppfyllt 
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Tänkt samrådskrets enligt 30 kap 1 § MB,  
Övriga statliga myndigheter, kommuner och allmänheten 
Skriftligt samråd 

Arvidsjaur kommun 
Boverket 
Fortifikationsverket 
Havs- och vattenmyndigheten 
Kammarkollegiet 
Lantmäteriet 
Myndigheten för samhällsberedskap 
Naturvårdsverket 
Riksantikvarieämbetet 
Sametinget 
Transportstyrelsen  
Mausjaur sameby 
Semisjaur-Njarg sameby 
Ståkke sameby 
Svaipa sameby 
Västra Kikkejaure sameby 
Östra Kikkejaure sameby 
Abborrträsk bygdeförening 
 

Abborrträsk Natursafari 
Arvidsjaurs Energi AB 
Arvidsjaurs flygplats AB 
Arvidsjaurs SSF 
Camp Gielas 
Föreningen Norrbottens Flora 
Lapland Lodge 
Moskosel Camping 
Naturskyddsföreningen 
Norrbottens Ornitologiska Förening 
Polaris Experience center 
SCA Skog AB 
Storberg Fjällgård AB 
Storberg intresseförening 
Super Safari 
Sveaskog AB 
Svenska kyrkan 
Vittjåkk ski resort 
Wildcat Adventure AB 

Försvarsmakten 
Bilaga 4 
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Samråd med allmänheten och särskilt berörda 

Försvarsmaktens önskemål är att samrådet sker skriftligt med 
allmänheten. Förslagsvis läggs samrådsunderlaget ut på 
Arvidsjaurs kommuns hemsida och annonseras i Piteå-Tidningen, 
Norra Västerbottens Kuriren, Norrbottens Kuriren, NSD och lokalt 
annonsblad i Arvidsjaur.  
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