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1 Icke-teknisk sammanfattning av MKB 

1  

Saab Bofors Test Center (SBTC) ansöker om utökat tillstånd för provning på Bofors skjutfält. 

Nuvarande tillståndet medger skjutning av maximalt 13 000 skott (mellan- och grovkaliber) per år 

var av maximalt 3 000 skott grovkaliber. På grund av ökad produktion hos våra ägare (Saab 

Dynamics, BAE Systems och Eurenco Bofors) och försvarsindustrier i Europa p g a det 

säkerhetspolitiska läget i världen så har vi behov av 25 000 skott mellan- och grovkaliber per år, 

var av maximalt 6 000 grovkalibriga. I övrigt är det inga förändringar i verksamheten, utan det 

handlar om en större mängd av samma typ av provning. 

Provningsverksamhetens huvudsakliga miljöpåverkan är buller vilket kan påverka närboende 

negativt. I och med att provning i princip bara bedrivs dagtid på vardagar och högbullrande 

provning begränsas på skjutplatser som ligger nära bebyggelse så bedöms att en ökning av antalet 

skott per år inte kommer att innebära oacceptabla störningar för närboende. Detta styrks av 

beräkningar av buller från olika vapen och på olika provplatser som genomförts av WSP Sverige 

AB, samt av genomförda mätningar på 6 platser i de östra delarna av Karlskoga. 

En annan betydande miljöaspekt är att allemansrätten inte gäller på skjutfältet fullt ut. Den 

sydvästra delen (område A) är ständigt avlyst och därför inte tillgängligt för allmänheten. Den 

nordöstra delen (B-E) är avlyst om prov genomförs som lägger området i risk. Normalt sett har det 

varit ca 60 dagar om året, men behovet av avlysning kommer sannolikt att öka med ökad provning 

enligt denna ansökan. 

Provningen innebär också spridning av metallskrot och en del plast i terrängen. I den mån det går 

samlas metallskrotet upp och skickas till återvinning. Detta är dock bara möjligt vid skjutning i 

vall eller kulfång. Huvuddelen av det material som sprids i terrängen består av stål och aluminium, 

ca 18 ton stål och 0,5 ton aluminium årligen. 

Det material som sprids i terrängen kommer långsamt lakas ut till vattendrag och sjöar. SBTC 

genomför provtagning på vattendrag på skjutfältet på totalt 11 platser. Detta har pågått sedan 1995 

och vi kan inte se någon tydlig påverkan på vattendragen utifrån provningsverksamheten, snarare 

har det skett en minskning sedan 1995. En nära dubblering av antalet skott kommer inte innebära 

att hela skjutfältet belastas med en dubblering av antalet skott. Den stora ökningen bedöms ske på 

mellankaliber, 84 mm granatgevär, vilket skjuts med korta skjutavstånd där granatrester kan 

samlas upp. SBTC bedömer därför att det inte kommer ske någon ökning av metallhalter i vatten 

utom eventuellt i Rotbäcken som avvattnar de sydvästra delarna av skjutfältet. Vid majoriteten av 

provplatserna går dessutom vattenflödena via torvmossar, vilka har stor förmåga att binda 

tungmetaller. 

I övrigt sker utsläpp till luft av krutgaser och från detonerande explosivämnen, samt rök och 

lyssatser. Dessa utsläpp består i huvudsak av koldioxid, kolmonoxid, kvävgas och vatten. När det 

gäller förbränning av krut i samband med skjutning så har majoriteten av koldioxiden 

förnyelsebart ursprung (cellulosa). Lyssatser bidrar med i huvudsak magnesiumoxid och röksatser 

med titandioxid. Provplatsernas läge innebär att utsläppen till luft inte har någon betydelse för 

människors hälsa utom i vissa fall för vår egen personal. Vissa äldre krutsorter innehåller bly. 



Saab Bofors Test Center AB 
  

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 6 (92) 
Utfärdare, tjänsteställe, telefon Issued by, department, telephone Datum Date Utgåva 

Issue ID 
Dokumentnummer Document ID 

Terése Riddersand, SKQ, 072-467 01 08 2021-09-14  SBTC 21-0195 
Godkänd av Approved by Antal bilagor  

No. of appendices 
Informationsklass Classification 

  ÖPPEN 
 

 

allmänblankett.dot/utg3 

Detta krut håller på att fasas ut, men innebär fortfarande att bly i viss mån sprids till luft och mark i 

anslutning till provplatser. SBTC bedömer att en ökning av provningsverksamheten enligt denna 

ansökan inte kommer att innebära någon märkbar effekt på människors hälsa eller på miljön från 

luftutsläppen, utom möjligen lokalt runt provplatserna. 

Den sökta verksamheten innebär en utökning av verksamheten som bedrivs idag, men inte någon 

förändring avseende typ av provning. Påverkan på miljön blir därmed likadan men på vissa platser 

mer intensifierad. Om tillstånd inte medges till utökad provning (noll-alternativet) så innebär det 

inte per automatik att det är bättre för miljön eftersom den provning som inte kan genomföras på 

skjutfältet ändå måste genomföras någon annanstans. Därmed flyttar man utsläppen från provning 

till luft, mark och vatten någon annanstans, liksom eventuella bullerproblem. Dessutom bedöms 

utsläppen från transporter att öka eftersom majoriteten av den provning vi genomför är åt våra 

ägare med tillverkning i Karlskoga. Nuvarande verksamhet har liten risk för förorening av mark, 

yt- och grundvatten och luftutsläppen är små och orsakar ingen skada på människors hälsa och 

miljön lokalt. Utsläppen av koldioxid är ett globalt problem, vilket innebär att det inte spelar någon 

roll var utsläppen från provningen genomförs. Buller och tillträde till de nordöstra delarna av 

skjutfältet är de miljöaspekter som bedöms påverkas mest av en utökning av verksamheten. Övriga 

miljöaspekter påverkas inte alls eller i mycket ringa grad av den ansökta utökade verksamheten. 

Verksamheten bidrar inte till att några miljökvalitetsnormer för luft eller vatten överskrids.  

SBTC har analyserat vilka alternativ som finns till den sökta utökningen och funnit följande: 

1. Flytt av del av verksamheten till någon befintlig provplats/skjutfält i Sverige 

2. Bygga upp en ny provplats/skjutfält på en ny plats 

3. Flytt av del av verksamheten till någon befintlig provplats utomlands, i första hand 

Europa. 

Problemet med alternativ 1 och 3 är att det idag råder brist på provplatser i Sverige och Europa p g 

a att en upprustning av försvaret sker i så väl Sverige som övriga länder i Europa. Alternativ 2, att 

bygga upp en ny provplats på annan plats i Sverige är möjligt men svårt eftersom stora obebyggda 

ytor krävs. Kostnaderna bli dessutom orimligt stora och bedöms endast kunna bäras med statligt 

stöd. Sammantaget talar inget mer än bulleraspekten för en flytt av delar av verksamheten och 

denna aspekt bör kunna hållas på rimliga nivåer genom de begränsningar som de föreslagna 

villkoren ger (se ansökan). 

2 Syftet med MKB samt kravet på sakkunskap 

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) utgör en del av tillståndsansökan för Saab Bofors Test 

Center AB verksamhet gällande utökning av provningsverksamheten avseende antalet skjutna 

skott med mellan- och grovkaliber.  

MKB skall upprättas enligt 6 kapitlet miljöbalken och skall bifogas tillståndsansökan. Det som 

framkommit i samband med upprättandet av MKB ligger också till grund för utformningen av 

ansökan om tillstånd till verksamheten.  

Syftet med MKB är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som verksamheten 

kan medföra dels på människor och miljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska 
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miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. MKB ska också 

möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön. 

Som en del av MKB ingår samrådsförfarandet med myndigheter och berörda sakägare. 

MKB ska även innehålla uppgifter på hur kravet på sakkunskap i enlighet med 15 § 

miljöbedömningsförordningen är uppfyllt.  

SBTC har tagit fram MKB i egen regi utom vad gäller bullerdelen då underlaget för den delen har 

tagits fram av WSP som är Sverigeledande inom detta område när det gäller buller från skjutfält 

och grova kalibrar. Huvudansvarig för miljöbedömningarna i övrigt har varit SBTC miljö- och 

kvalitetschef, Terése Riddersand, som har nästan tjugo års erfarenhet av tillsyn av miljöfarliga 

verksamheter i fyra olika kommuner, samt snart 5 års erfarenhet av SBTC verksamhet. Terése har 

en fil. mag. i naturvetenskap (inkluderande bl a kemi) från Lunds universitet, samt en 1-årig 

påbyggnad i tillämpad miljövetenskap från Göteborgs universitet och även fristående kurser i 

biologi/ekologi från samma universitet.  

3 Verksamhetsbeskrivning, befintlig och planerad verksamhet 

Provning och kvalificering av vapensystem, ammunition och missiler 

3.1  SBTC roll i tillverkningsprocessen. 

Inom all industriell tillverkning ingår provning som integrerad del i processen från utveckling via 

produktion och leverans. Normalt har SBTC (eller en motsvarande provplats) en roll i alla delar av 

processen då det gäller tillverkning av vapensystem, ammunition och missiler. Den sortens 

produkter kan inte provas i ett laboratorium enbart utan kräver stora ytor, riskområden etc.  

3.1.1  Utvecklingsfas 
Under en utvecklingsfas utvecklas delkomponenter och provas så att de fungerar som avsett. 

Denna provning har ofta flera loopar, då det sällan blir helt rätt ifrån början. De första delarna av 

utvecklingsfasen kan också benämnas studiefas. Vissa enklare och mindre prov görs i tillverkarens 

egna laboratorier eller testbäddar, men då det rör komponenter som innehåller större mängder av 

energetisk materiel (explosiv vara) kan inte provningen genomföras på annan plats än på ett 

skjutfält. Exempel kan vara en verkansdel, alltså en sprängladdning eller en raketmotor. För att 

testa och verifiera sådana komponenter krävs specialiserad utrustning, kompetens och stora ytor 

(riskområden där allmänheten inte har tillträde). 

 

En utvecklingstid för ett normalkomplext utvecklingsprojekt är 10 år. Provning på olika 

sammansättningsnivåer sker ett flertal gånger under den processens gång. 

Då utvecklingsfasen närmar sig en sammansatt produkt skall hela produktens funktion verifieras. 

Detta kan bara göras i slutänden i full skala genom provskjutning. Olika parametrar såsom 

temperatur varieras. Produkten måste i verkligheten provas ut i ytterkanterna av vad den skall klara 

av. En parallell skulle kunna vara att biltillverkare ifrån södra Europa oftast vinterprovar sina 

nästkommande bilmodeller i verkligheten i Arjeplog i Sverige. 
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SBTC roll under hela utvecklingsprocessen är att utsätta delkomponenter, komponenter och även 

fullt sammansatta produkter för den oftast våldsamma omgivning de kommer bli utsatta för i 

verkligheten, och att kontrollera deras funktion. Av stor vikt är datainsamling i hög hastighet t.ex. 

HS-video, tryckkurvor, rörelser i materialet etc. Dessa data nyttjar våra kunder bland annat för att 

kunna skapa simuleringsmodeller av komponenternas funktion. Ensamma och i samverkan med 

övriga komponenter i produkten. Vi spränger en verkansdel och mäter alla relevanta parametrar. 

Kunden kan därefter göra tusentals sprängningar i en modell i en dator. 

 

Omgivningen för en komponent simuleras bland annat på vårt miljötålighetslaboratorium. Där har 

vi möjlighet att skapa alla fysiska påfrestningar en produkt kan uppleva. Vibration, klimat, 

temperaturchocker, fysiska chocker, övertryck, undertryck, korrosion etc.  

Miljötålighetslaboratoriet nyttjas även av andra kunder än försvarsindustri. Kunder som har 

produkter där funktionen är kritisk. Flygindustri och fordonsindustri är exempel.  

 

Till miljötålighetslaboratoriet är kopplat en 3D-röntgen för att kunna se ”inuti” provobjekten. I 

tjänsteutbudet ingår också industriröntgen och blixtröntgen av samma skäl, där industriröntgen 

även kan användas utomhus i terrängen för att röntga blindgångare innan beslut tas vad som skall 

ske med dessa. Blixtröntgen nyttjas för att analysera detonationsförlopp. 

3.1.2 Produktionsfas och leveransfas 
Ofta innehåller produktionsfasen kvalitetskontroll av komponenter i den färdiga produkten. Inte 

sällan komponenter ifrån en underleverantör till vår kund. SBTC genomför då åter provning med 

syfte att tillse att inga felaktiga komponenter letar sig in i de färdiga produkterna. Komponenterna 

tas ofta ut som stickprov i en hel serie.  

 

Då produkterna är färdiga för leverans kan antingen tillverkaren åläggas att genomföra 

leveranskontrollen under överinseende av slutkundens kontrollant, eller så har slutkunden en egen 

provplats där detta görs. I Sverige finns FMV Test and Evaluation som kan göra sådant. De har 

provplatser i Karlsborg, Vidsel med flera platser. När det gäller försvarsmateriel är slutkunden 

alltid en statlig organisation. Olika länder i EU har valt olika lösningar för att säkerställa att 

produkterna håller vad de lovar och är säkra att hantera för de egna soldaterna. Vissa länder har 

inga egna provplatser utan hyr in sig hos andra. Där är SBTC en möjlig plats.  

 

Leveranskontroll sker oftast genom att ett stickprov av en leveransserie kompletta produkter tas ut 

och provas. Ibland misshandlas stickprovet för att simulera lagring och förrådshantering, transport 

etc före provskjutning. Ofta rör det sig om ca 10 skott i en leveransserie om 1000. Gäller 

leveransen ett vapensystem av flergångstyp så provskjuts normalt alla vapen före leverans. 

 

Under provskjutning mäts relevanta parametrar för att vår kund ska kunna bevisa att produkten 

fungerar som avsett, eller att slutkunden säkert skall veta att produkten de köper håller måttet. 

Skjutningar sker ofta i flera olika temperaturer, där produkterna värms eller kyls till 

extremtemperaturer. Spannet kan vara ifrån -54 till +72 grader. Sådana krav ställs av slutkunden. 

3.1.3 Livsfas 
En produkt av typen ammunition eller missil har alltid en tid som leverantören garanterar full 

funktion. Normalt kan detta vara 20-30 år. Kemiska processer ligger bakom produktens åldrande. I 

första steget börjar produkten tappa prestanda och i nästa steg kan produkten vara farlig för 
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brukaren. Tillåts processen gå ett steg för långt kan ett helt ammunitionsförråd explodera. Oftast 

med förödande konsekvenser för omgivningen. Med jämna mellanrum (några år) exploderar ett 

sådant förråd i något av de länder som slarvar med säkerheten.  

 

Slutkunden är ofta intresserad att förlänga livet på produkten i stället för att skrota och köpa en ny 

varför man har övervakningsprogram med regelbundna kontroller under produktens livslängd. 

SBTC roll i detta är dels att åter prova komponentnivån och den sammansatta produktens fulla 

funktion. Volymen provning över en produkts livscykel kan vara betydande.  

3.1.4 ”End of life” 
Då en produkt inte längre skall användas, antingen på grund att den inte längre fungerar eller att 

den tekniska utvecklingen gjort den föråldrad, har SBTC ytterligare en roll. Dock inte inom det 

affärsområde Provning som är föremål för denna prövning utan inom affärsområdet Demil och 

Destruktion, där vi har separat miljötillstånd. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att SBTC tjänster tas i anspråk under hela produkternas 

livslängd. Från ”hot till skrot”. 

3.2 Typ av provning. 

Som framgår ovan varierar syftet med provning mycket. Allt avhängigt av i vilken fas produkten 

befinner sig i och vad kunden vill uppnå. Den provning som faktiskt har betydande miljöaspekter 

är just provskjutning och transportklassningsprov, varför detta beskrivs nedan.  

3.2.1 Provskjutning 
En provskjutning med olika syften genomförs alltså med olika metoder och mätsystem. Generellt 

inleds alla prov med riskanalys. VARFÖR vill kunden genomföra provet? VAD skall provas? 

HUR ska provningen går till? VILKA risker finns det för personal, materiel och omgivning? 

Kundens behov av mätdata styr metoder, uppställning, utrustning etc. 

Låt oss antaga att en kruttillverkare vill fastställa hur många gram av ett visst krutparti som skall 

fyllas på en viss typ av skott i en produktionslina för ammunition hos en ammunitionstillverkare. 

Detta för att ammunitionen ifråga skall gå ut i den fart som är avsett i en viss kanon. Alla 

krutpartier är lite olika vad gäller energiinnehåll, varför detta måste ske då ett visst parti håller på 

att ta slut. Hållfastheten hos krutkornen är säkerhetskritiskt. Går de sönder rusar trycket och kan 

spränga vapnet. Detta är för SBTC ett enkelt, typiskt endagars prov. 

 

Tillverkaren börjar på sitt eget laboratorium med samples i gramstorlek för att mäta energin. Efter 

detta har man en uppfattning om storleksordningar. Då vi får uppdraget börjar vi med att tillse att 

vi har komponenter. Om det är en 40 mm granat som skall tillverkas ingår ett antal komponenter 

som SBTC har i lager. Dessa komponenter är tillverkade med högre precision än vanlig 

”krigsammunition”. Även eldröret (pipan) som skotten skall skjutas ur är normerat. Vi vet exakt 

vilken fart som skall uppnås med standardiserad ammunition i just detta eldrör. Det gäller att låsa 

så många variabler som möjligt. Eldröret ifråga har tryckhål där vi kan ansluta piezoelektriska 

tryckmätare, vars värden samplas med mycket hög fart. Detta för att kunna anlysera trycket i 

eldröret under granatens väg framåt för att vara säker på att kurvan inte innehåller några farliga 

plötsliga höga övertryck som skulle kunna spränga kanonen. 

 



Saab Bofors Test Center AB 
  

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 10 (92) 
Utfärdare, tjänsteställe, telefon Issued by, department, telephone Datum Date Utgåva 

Issue ID 
Dokumentnummer Document ID 

Terése Riddersand, SKQ, 072-467 01 08 2021-09-14  SBTC 21-0195 
Godkänd av Approved by Antal bilagor  

No. of appendices 
Informationsklass Classification 

  ÖPPEN 
 

 

allmänblankett.dot/utg3 

Vår försöksuppställning är alltså pjäsen försedd med flera tryckmätare. Dessutom är en 

dopplerradar grupperad bredvid pjäsen för att exakt mäta den fart granaten har vid 

mynningspassage. Provningen sker obemannad med all personal i en bunker bredvid pjäsen. Alla 

ammunitionskomponenter är barlastade med sand och cement till exakt rätt vikt och tyngdpunkt. 

Kundens intresse rör ju enbart krutet, varför allt som händer efter mynningen är ointressant. Vi 

väljer därför att skjuta skotten in i en sandfylld kulfångare på 50 m avstånd. Detta är vad som 

benämns en direktriktad skjutning. Vi ser vad vi siktar på. Ammunitionsskrotet kan därför enkelt 

återföras till kretsloppet efter provning. 

 

Någon vecka före provningen levererar kunden krutet. Vi fuktställer det i rätt luftfuktighet och 

monterar (bygger ihop) ett mindre antal skott med den krutmängd kunden föreslår. Säg 167 gram 

per skott. Ammunitionen och kvarvarande krut förrådsställs därefter i normerad temperatur +21 

grader. 

 

På provdagen startar vi med att gruppera alla system, skjuta en eller flera anvärmare för att 

verifiera att alla mätsystem fungerar och att eldröret ger rätt hastighet. Dessa skott är laddade med 

tidigare använt krutparti. Därefter skjuts kundens nya krut. Tryckkurvorna och hastigheten 

analyseras och (i de flesta fall) räknas en ny krutmängd ut. Låt oss anta att tryckkurvan var jämn 

och fin men farten aningen för låg. Ny vikt räknas ut till 172 gram. Vi bygger snabbt tre nya skott 

med denna krutvikt. Dessa provskjuts. Blir farten rätt denna gång är provet klart. Kunden får med 

sig protokoll på tryckkurvor och farter för alla skjutna skott. Vi övergår till att plocka ihop 

utrustningen och vårda materielen. Ett enkelt prov enligt detta bemannar vi med ca 4-5 man. Totalt 

kanske 10 skott skjuts på några timmar under en dag. 

 

I andra änden på komplexitetsskalan genomför vi provskjutningar som kräver 25 deltagare, flera 

radarstationer, följeplattformar, flera höghastighetsvideokameror etc. En sådan kampanj kan ha ett 

uppbyggnadsskede på två veckor, ett genomförande under fem dagar, med ett till två skott om 

dagen, och med en efteranalys av data under flera veckor. Om detta är en skjutning med artilleri, 

raket, missil eller granatkastare kan det vara en indirekt skjutning. Detta innebär att man ifrån 

skjutplatsen inte ser målet. Den del som flyger mot målytan där den skall landa, kan antingen gå 

styrd eller ha en ballistiskt uträknad målpunkt. Flygtiderna kan vara mer än en minut. Avståndet 

mellan utskjutningsplats och målyta varierar mellan 2-25 km (på SBTC) beroende på vad som 

provas. Artilleri, raketer och missiler kan nå flera mil medans granatkastare har räckvidd på väl 

under en mil. 

 

Normalt pågår 3-4 samtidiga provskjutningar på olika platser på skjutfältet. I de flesta fall används 

våra fasta provplatser, men beroende på kundbehovet kan temporära eller tillfälliga platser behöva 

nyttjas. Specifik infrastruktur för specialprovning finns utspridd på många platser över hela 

skjutfältet. 

3.2.2 Säkerhetsprovning/ Transportklassning 
En särskild form av provning, som till del även innefattar skjutning och potentiellt störande buller 

är IM-provning och Transportklassningsprovning. Dessa går ut på att utsätta ett explosivt objekt 

för bränder, beskjutning, sprängning, höga fall etc. Det tillverkaren vill uppnå är att erhålla en 

”IM-klassning” eller en transportklassning som gör att objekten kan transporteras på allmänna 

vägar, till sjöss och i luften. SBTC är en rekommenderad provplats både av svenska och 

internationella certifieringsorgan för denna typ av provning. 
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Beskjutningprovning förekommer i flera tillämpningar i olika standarder för att simulera 

beskjutning. Detta kan gälla allt ifrån isolatorer på kraftledningsstolpar till det skottsäkra glas som 

skyddar kassapersonalen på en bank.  

3.3 Skjutfältet 

Bofors skjutfält är 100 km2, med en bredd av 3-4 km och en längd av 30 km. Merparten av all 

skjutning sker ifrån SV i riktning mot NO, men motsatsen förekommer. Över hela skjutfältets yta 

finns mycket speciell infrastruktur utspridd. Pjäsplatser, mätplatser, målytor, måltorn, kulfångare, 

observationsplatser och skyddsbunkrar. Vissa av platserna nyttjas frekvent (dagligen) och vissa 

mycket sällan (en gång vart femte år). Vissa är helt uppbyggda med bunkrar, el, fiber, vatten och 

avlopp, och vissa platser är enbart en breddad mötesplats längs en skogsbilväg. 

 

Då en temporär plats skall nyttjas har vi mobila containerlösningar för skydd av personalen under 

provningen, elverk och mobila tempereringsanläggningar som ställs på plats dagen före 

provningen. Sambandssystem i form av fiber och/eller radiolänk byggs ut. Efter provningen töms 

och avstädas platsen.  

 

Plats väljs beroende på vad det är för en produkt som skall provas och vad syftet med provet är. 

Ofta finns inte alternativet att enkelt byta plats. Varje plats eller kombination av platser utgör ett 

system för att kunna lösa ett specifikt kunduppdrag för en specifik produkt. Som ett exempel kan 

nämnas ett sammanhängande system av pjäsplatser, observationsplatser och målområden för 

provning av granatkastarammunition som finns i norra delarna av skjutfältet. Området nyttjades 

frekvent på 70-80 talet då ny ammunition till granatkastare skulle utvecklas och produceras av 

Bofors. Denna ammunition har legat i förråd i väntan på krig och börjar nu nå sin bortre livslängd. 

Vi ser att nästa utvecklingssteg med dessa produkter nu tas, och antalet skjutdagar i området kan 

förväntas öka ifrån enstaka dagar per fem år till några dagar per månad. Nyttjandet av 

provplatserna följer alltså den rytm produktionen av olika produkter har. Ytor som växt igen måste 

åter öppnas. 

3.4 Kunder 

SBTC viktigaste kunder är våra ägare i form av svensk försvarsindustri. Våra ägare är Saab 

Dynamics, BAE Systems Bofors och Eurenco Bofors, men vi nyttjas frekvent av all 

försvarsindustri i Sverige. Det internationella samarbetet inom främst EU har medfört att få 

produkter idag enbart tillverkas på en plats av ett företag. Europeisk försvarsindustri är idag 

tämligen specialiserad vilket innebär att i en avancerad missil kan startmotorn komma ifrån Irland, 

sprängämnet i verkansdelen ifrån Tyskland, banmotorn ifrån Norge, elektroniken från Frankrike. 

Allt kan vara sammansatt till en produkt av en tillverkare i Sverige. Samarbetsprojekten är många 

och involverar nästan alltid industrier ifrån många länder. SBTC har därmed kunder ifrån hela 

Europa. Oftast är våra kunder tillverkande industrier, men det förekommer att statliga 

organisationer också efterfrågar våra tjänster. Det kan röra sig om forskningsinstitut eller om 

statliga upphandlare av försvarsmateriel som vill genomföra en oberoende provning. 

 

En del av våra kunder är helt civila, där vi nyttjar vår kapacitet för att utreda vad en produkt klarar 

av i ytterkanten av sin förmåga. Flyg- och fordonsindustri är frekventa kunder. 
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SBTC ägares (d.v.s. svensk försvarsindustri) tillgång till vår provningskapacitet är en direkt 

förutsättning för att de skall kunna utveckla och tillverka de produkter de gör. Utvecklingen de 

senaste tio åren har lett till att SBTC i flera avseenden utgör en strategisk resurs för inte bara 

Sveriges säkerhetspolitiska strävanden utan även för EU. När nu Sverige och Europa rustar utgör 

SBTC en trång sektor för uppbyggnaden av nya förband. Våra miljötillstånd täcker inte längre 

behovet. 

3.5 Volymer skott nu och i framtiden 

Den mängd skott som avlossats årligen på Bofors skjutfält har varierat över tiden med hur hög 

beläggningen varit i försvarsindustrin i övrigt. Den i sin tur är en funktion av det säkerhetspolitiska 

läget. Geografiskt arbetar vi i huvudsak ifrån de fasta provplatser som finns på skjutfältet. 

Skjutning sker oftast ifrån de SV platserna i NO riktning, även om det motsatta förekommer. 

Platserna framgår enligt kartan nedan. 

 

  
Bild 1. Fasta provplatser i SV. 

 

Den första provplats som byggdes var Övre och Nedre. På 60-talet byggdes Björnen och Roten, 

samt Lillen och Rälsen i området Abborrtjärn. 

 

Den absoluta merparten skott sköts ifrån Övre/Nedre fram till 80-talet. Fram till 60-talet sköts även 

mycket större pjäser än vad som finns idag. Pjäser upp till 30,5 cm kaliber har frekvent skjutits på 

platsen. Idag är de största pjäserna 15,5 cm kaliber. Provplatserna nyttjas fortfarande då alternativ 

saknas. Framför allt vid större förevisningar, men även då maximal skottvidd är ett krav. Ifrån 

Övre/Nedre är det 25 km till det målområde som är längst bort. 
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Satsningar och investeringar på Björnen/Roten har gjort att dessa provplatser har kunnat husera en 

allt större mängd av all provning. De är nu helt kompletta. Beläggningen är nu uppe på så hög nivå 

att den är svår att öka ytterligare. Medveten flyttning av högbullrande provning till Roten/Björnen 

ifrån Övre/Nedre har stegvis skett under de senaste 10 åren. 

 

Provplatserna Lillen och Rälsen har under 2019-2021 kompletterats för att bli generella 

provplatser. De har tidigare varit specifika för vissa typer av produkter. Stora investeringar i 

temperaturkammare, fibernät, skyddade utrymmen etc har skett och sker fortfarande. Lillen är i 

princip klar och har åter tagits i drift. Rälsen kommer att vara klar under 2021. 

Merparten av den ökning vi ser framför oss planerar vi att förlägga till dessa nyrenoverade 

provplatser.  

 

Vi ser framför oss fortsatt minskning av nyttjandegrad för Övre/Nedre, bibehållen hög 

nyttjandegrad på Roten /Björnen och ökad nyttjandegrad för de skjutplatser som är belägna ”längst 

in”, Lillen/Rälsen. Grafiskt kan detta åskådliggöras enligt nästa bild. 

  

 
Bild 2. Förändring av platsers nyttjande 
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I diagramform ser det ut som nedan: 

 

  
Bild 3. Diagram flytt av bullerkällor 

 

Denna planerade flyttning av bullerkällorna längre in på skjutfältet är den enda realistiska 

möjligheten att öka volymerna skott och samtidigt minska bullerstörningen gentemot kringboende. 

Totalvolymerna skott i det nya tillstånd vi söker (25 000 mellan- och grovkalibriga skott varav 

6000 grovkalibriga) ser i våra prognoser ut att ca 2030 nå de volymer som rådde på 80-talet då 

”kalla kriget” pågick som värst. Detta om den negativa säkerhetspolitiska utvecklingen fortsätter 

som den gjort sedan 2014.  

 

Vi skjuter redan alla arbetsdagar under ett kalenderår. Vi ser därmed inte flera skjutdagar framför 

oss utan att mängden prov om dagens 3-4 prov om dagen kommer att öka till 5-7 provningar om 

dagen med ca ett prov om dagen på annan plats än ifrån de fast provplatserna, någon annanstans på 

skjutfältet. 

 

Att bullerstörningarna minskar vid en flytt in på skjutfältet visas tydligt på nästa bild. Det är en 

skarp simulering av skjutning ifrån Lillen med en 155 mm haubits. Skjutfallet är ett ”worst case” 

med medvind samtidigt åt alla håll. Som synes stannar merparten av allt buller över 90 dB(C) 

innanför skjutfältsgränsen där inga boende finns.  
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Bild 4. Bullersimulering av skjutning med 15,5 från provplats Lillen. Den mörka ringen 3 km väster om 

Lillen är skjutplats Övre/nedre. Det inses enkelt att skjutning därifrån stör betydligt fler människor. 

3.6 Framtiden 

Då detta utvecklingssteg är taget finns inga enkla sätt att ytterligare öka kapaciteten utan större 

investeringar. Det finns möjlighet att öka beläggningen på några av de norra provplatserna som 

idag nyttjas intermittent några dagar i månaden och göra dem till ”fasta provplatser” med daglig 

verksamhet. Vid viss nivå kommer SBTC i så fall behöva bygga en mera komplett ”satellit”, två 

mil fågelvägen ifrån nuvarande centralområde med personalhus, verkstad, förråd etc. Denna plats 

kommer i så fall bli ett nav för verksamheten i norr. Sannolikt finns personal som har detta område 

som stadigvarande arbetsplats. Platsen ifråga heter Beteshult och framgår av nedanstående karta. 

Händelseutvecklingen kan bli verklighet om det fortsatt kommer bli ett ansträngt säkerhetspolitiskt 

läge även efter 2030.  
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Bild 5. Beteshult, det möjliga navet i Norr. 

 

Ur ett bullerstörningsperspektiv ligger platsen bra till, många km ifrån närmsta boende. 

Bullersimulering ifrån denna plats finns med i bulleravsnittet i denna MKB. 

4 Tidigare prövningar 

Tidigare prövningar av SBTCs verksamheten enligt miljöbalken redovisas i tabell 1. 

Tabell 1.  Tidigare prövningar 

Datum, beteckning Myndighet Tillstånd 

2005-06-14,  

Dnr 5511-04030-2004 

Länsstyrelsens 

Miljöprövningsdelegation 

Tillstånd ges till civilt skjutfält samt 

destruktionsverksamhet. Tidigare tillstånd 

upphävs. 

2007-11-22 

Dnr 5511-07581-2007 

Länsstyrelsens 

Miljöprövningsdelegation 

Tillstånd ges till förbränning av 700 ton 

explosivämnesavfall och magnesium-

spånor och sprängning 60 ton. Tillståndet 

tidsbegränsat till 2010-12-31. 

2010-12-22 

Dnr: 5511-05070-2010 

Länsstyrelsens 

Miljöprövningsdelegation 

Tillstånd ges till förbränning av 1 200 ton 

explosivämnesavfall och 300 ton 

metallspånor samt sprängning av 60 ton. 

Tillståndet tidsbegränsat till 2020-12-31. 

2016-02-10 

Dnr: 511-4715-2015 

Länsstyrelsens 

Miljöprövningsdelegation 

Utökning av tillstånd för förbränning till   

2 000 ton explosivämnesavfall. I övrigt 

ingen förändring i destruktionsmängder. 

Tillståndet tidsbegränsat till 2020-12-31. 

2020-12-22 Länsstyrelsens Tillstånd ges till förbränning av 2 000 ton 
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Dnr: 551-5366-2020 Miljöprövningsdelegation explosivämnesavfall per år samt 

sprängning av 60 ton per år. Mellanlagring 

av max 1 000 ton explosivämnes avfall (i 

huvudsak ANE) Tillståndet tidsbegränsat 

till 2030-12-31. 

5 Samråd 

Undersöknings- och avgränsningssamråd enligt miljöbalken har skett genom samrådsmöte 

med Länsstyrelsen och kommuner 2021-03-26 och genom kungörelse i dagstidningar i 

länet (Karlskoga tidning, Karlskoga Kuriren och Nerikes Allehanda). Förutom deltagande 

myndigheter på samrådsmötet så har samrådsunderlaget även skickats till 

Naturvårdsverket, Hav- och vattenmyndigheten, MSB, Försvarsmakten, Nora kommun, 

Forcit Karlskoga, markägaren Wikers AB, Nerikes brandkår och Bergslagens 

räddningstjänst.  

Inga synpunkter har inkommit från dem som vi skickat samrådshandlingar till. Men 

däremot har det inkommit synpunkter från närboende, inklusive Våtsjötorps 

vägsamfällighet. Dessa synpunkter har beaktats i framtagande av ansökan och denna 

MKB. Samrådsredogörelsen återfinns som bilaga 1 till denna MKB. 

6 Planförhållanden och områdesklassning   

6.1 Områdesbeskrivning 

SBTC är lokaliserad på Bofors skjutfält. Huvuddelen av kontor, verkstäder, laboratorier 

och infrastruktur finns i skjutfältets SV del närmast Karlskoga. Iordningsställd 

infrastruktur i form av närmare 26 mil grusvägar, provplatser, bunkrar, målytor, mätplatser 

och observationsplatser finns utspridda över skjutfältets hela yta om ca 100 km2. Tätheten 

av infrastruktur är högst i SV delen av skjutfältet. 

SBTC driver eget högspänningselnät och fibernät. Vattenförsörjning och avlopp är enskilt. 

Skjutfältet ägs av skogsbolaget Wikers AB, vilket är ett systerföretag till SBTC i Saab-

koncernen. Skjutfältet arrenderas av SBTC för vår verksamhet. Samordning av 

verksamheten provning/destruktion med skogsbruk sker på daglig basis. Samtliga vägar 

inom skjutfältet är privat väg utan statsstöd eller samfällighet. 

Skjutfältet gränsar i söder mot Villingsbergs skjutfält. Även detta ca 100 km2. 

Samverkansavtal finns med Försvarsmakten, och bägge parter nyttjar varandras område 

frekvent. Främst som riskområde, men även som utskjutnings- eller landningsplats för 

utskjutna granater och missiler. Även denna samordning sker på daglig basis. Samarbetet 

har fungerat klanderfritt sedan 1945 då Villingsbergs skjutfält förlades på platsen av 

samordningsskäl. 
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Bofors Skjutfält berör Karlskoga, Nora och Örebro kommuner. Hela skjutfältet ligger i 

Örebro Län.  

 

Bild 6 Översiktskarta Skjutfälten i Kilsbergen. 

6.2 Planförhållanden 

De planer som reglerar verksamheten inom skjutfältet är översiktsplaner från Karlskoga, 

Nora och Örebro kommuner. Verksamhetens förenlighet med gällande planer har studerats 

och inga motsatsförhållanden med nuvarande eller planerad verksamhet har konstaterats.  

6.3 Områdesklassning och sektorindelning 

Bofors skjutfält är klassat som riksintresse för industriproduktion. Tillväxtverket Dnr. 510-

2009-903739. 

Luften ovanför skjutfältet är klassat som flygrestriktionsområde R18 med senaste beslut 

TS 2019-1856. R18 är skapat för SBTC och FM behov. 

Hela skjutfältet är genom beslut av Länsstyrelsen i Örebro 2015-02-02 enligt skyddslagen 

(2010:305) klassat som skyddsobjekt, vilket innebär tillträdesförbud och fotoförbud. 

Samma klassning har Villingsbergs skjutfält.  

Sydvästra delen av skjutfältets område A är av MSB klassat som tillverkningsområde för 

explosiv vara 2010-02-18. 
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Bild 7. Sektorindelning på Kilsbergens skjutfält. 

Bofors Skjutfält är sektorindelat i sektor A-E. Sektorerna avlyses individuellt för att 

medge största möjliga tillträde för allmänheten, liksom minsta möjliga område att bevaka. 

Sektor A är alltid avlyst och sektor B-E avlyses vid behov. Inom Sektor B finns två 

mindre ”öar” som alltid är avlysta. De är försedda med staket och larmade. 

Avlysningar kommuniceras med allmänheten i huvudsak med hjälp av en ”anslagstavla” 

på nätet”, www.skjutfalten.se . Tjänsten drivs tillsammans med Försvarsmakten. Inom 

stängda sektorer hävdar SBTC skyddsobjekt och tillträdesförbud gäller.  

Sidan kan även användas för envägskommunikation av mindre mängder information. 

http://www.skjutfalten.se/
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Bild 8. www.skjutfalten.se , anslagstavla ”på nätet”. 

Tjänsten har varit aktiv i flera år och vi bedömer den som flitigt använd av kringboende. 

Senast kl 12 dagen före beslutas vilka sektorer som skall vara avlysta. På fredagar kl 12 

fastställs senast helgens avlysningar. 

7 Alternativ till sökt verksamhet 

Möjligheten att tillgodose det ökade behovet av provning, som på grund av det 

säkerhetspolitiska läget har uppkommit, analyseras under denna punkt.  

Då verksamheten ofta omfattas av svensk försvarssekretess är alternativ utanför Sverige i 

dessa fall inte möjliga. Viss provning som idag är kopplad till produktion i Karlskoga kan 

över huvud taget inte flyttas av tekniska- och/eller transportsäkerhets- samt 

säkerhetsskyddsskäl. Att inte alls genomföra den provning som behöver utföras kräver 

förändrad nationell säkerhetspolitisk inriktning och är därmed inte ett alternativ som 

belyses. 

http://www.skjutfalten.se/
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Viss mängd av ökningen eller delar av den befintliga verksamheten skulle kunna vara 

möjlig att genomföra på annan plats. 

Tre alternativ finns: 

1-Att flytta verksamheten (del av) till någon befintlig provplats/skjutfält i Sverige. 

2-Att bygga upp en ny verksamhet på en ny plats. 

3-Att nyttja någon annan provplats i första hand i Europa. 

Analys av alternativ 1: 

Att flytta till skjutplatser/skjutfält som FMV eller Försvarsmakten nyttjar i Sverige skulle 

vara en möjlighet, men långt ifrån all verksamhet kan teoretiskt flyttas till någon av de 

FMV-drivna provplatserna. Det skulle innebära att miljöpåverkan av verksamheten är 

konstant totalt sett, men uppkommer inom ett annat geografiskt område. Beläggningen på 

platserna är dock som funktion av senare års försämrade säkerhetspolitiska läge hög, och 

utrymme saknas för att utöka volymen provning. Vad gäller FMV provplats i Karlsborg 

sker all skjutning med längre räckvidder med Vättern som nedslagsområde. Att utöka 

detta torde därmed inte vara aktuellt, särskilt som en betydande opinion i stället vill 

minska skjutningarna i Vättern. Viss provning kräver dessutom mark under projektilbanan 

och som målområde, vilket gör att Karlsborg inte är ett alternativ vid dessa prov. 

Möjligheten att öka SBTC nyttjande på de befintliga skjutfält som Försvarsmakten 

disponerar t.ex Älvdalen, är redan idag och med stor sannolikhet i en tidperiod av 5-10 år 

framåt starkt begränsad. Det ansvariga förbandet P4 har informerat om att både 

Villingsberg och Älvdalen är fullbokade för år 2022. Försvarsmaktens nyttjande av sina 

skjutfält är hög och ökar efterhand som nedlagda förband återstartas. 

Alternativet att nyttja FMV och FM skjutfält i högre utsträckning än vad som redan görs 

idag är därmed inte realistiskt. 

Analys av alternativ 2: 

Att starta ett nytt skjutfält är en möjlighet. För att en sådan plats skall kunna husera annat 

än de absolut enklaste provningarna bör skjutfältet vara i storleksordningen 5 x 15 km. 

Med den storleken skulle ca 50% av de provningar som idag och i framtiden utförs på 

SBTC kunna genomföras.  

Ett nytt skjutfält måste vara lokaliserat i en glesbefolkad del av landet utan boende, 

sommarstugor, affärsverksamheter, anläggningar såsom dammar och vindkraftverk etc. 

Ska vinsten vad gäller bullerstörningar i jämförelse med nuvarande lokalisering vara 

märkbar bör en bullerzon om ca 5 km läggas till runt skjutfältet. (Vi har fått klagomål från 

boende längre ifrån Bofors skjutfält än så.) Områdets storlek blir därmed minst ca 15 x 25 

km. För att vidmakthålla en sådan yta utan boende över lång tid måste området klassas 

som riksintresse av för totalförsvaret.  
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Av förklarliga skäl kan inte området beröra renbetesland, fjällnära skogsområden eller 

andra områden med höga skyddsvärden. Området måste förses med betydande vägnät, 

infrastruktur, målytor, provplatser, verkstäder, bunkrar och ett komplett 

miljötålighetslaboratorium. Att hitta ett sådant område inom Sveriges gränser bedöms som 

möjligt men långt ifrån lätt. Sannolikt måste man leta tämligen långt norrut i landet. 

Detta skulle dessutom innebära att ny mark tas i anspråk. Som beskrivs på annan plats i 

MKB (8.19 Oexploderad ammunition) kan en sådan mark svårligen under överskådlig tid 

nyttjas till annan verksamhet. 

Kostnaden för att bygga upp en ny sådan verksamhet bedöms enbart kunna bäras av 

staten. Den bedöms översiktligt till en miljard kronor beroende på var den hamnar. 

Att notera är att vid en jämförelse mellan miljöaspekterna för att utöka befintlig 

verksamhet vid SBTC och att bygga ett nytt skjutfält och ta ut ökningen där, är det endast 

aspekten buller som talar för. Vad alla andra miljöaspekter anbelangar talar de emot.  

I detta sammanhang är inte alternativet realistiskt och innebär dessutom ett kraftfullt 

misshushållande med såväl miljö som markresurser.  

Analys av alternativ 3: 

Att flytta till skjutplatser utomlands som upplåts till provning åt externa kunder skulle vara 

en möjlighet. 

Sådana finns på ett fåtal platser i Europa, främst i Östeuropa. Det finns även anläggningar 

i Sydafrika och USA. Det har mellan 90-talet fram till ca 2010 pågått en avveckling av 

provplatser i västeuropa vilket nu medför att försvarsindustrier idag och vad som går att 

bedöma i framtiden har ett ökande behov av att hitta lämpliga provplatser för sin 

verksamhet. Konkret kan SBTC se på senaste årens ökande antal av förfrågningar om 

provning från framförallt europeisk försvarsindustri att behoven överskrider tillgången. 

Sannolikt kommer därmed de östeuropeiska provplatserna nå full beläggning inom enstaka 

år. 

Om det är svårt att bygga nya skjutfält i Sverige, så är det ännu svårare i centraleuropa där 

befolkningstätheten är större. 

Detta innebär att om provning inte kan lokaliseras till SBTC i den omfattning som vi ser 

kommer krävas i framtiden kan ledig kapacitet möjligen finnas i Sydafrika och i USA. 

Alternativet medför att miljö och kostnader skulle påverkas negativt av en stor mängd 

transporter mm. Säkerhetsmässigt skulle det också innebära betydande risker. 

Sammanfattning: 

Det finns inte något realistiskt alternativ att lokalisera utökningen av verksamheten till 

någon annan plats. Vare sig i Sverige eller i något annat land. 
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Bofors skjutfält är dimensionerat för och har tidigare haft högre volymer av provning än 

de nivåer som finns i nuvarande miljötillstånd. Området kommer under överskådlig tid 

inte kunna husera någon annan verksamhet än nuvarande. 

8 Miljöaspekter 

8.1 Naturen på skjutfältet 

Bofors skjutfält visar upp ett stycke norrlandsnatur där det ligger i Kilsbergsområdet på en 

höjd ovanför Närkeslätten. Genom skjutfältet löper det s.k. Smalspåret – ett gammalt 

järnvägsspår vars banvall numera fungerar som väg. Från denna leder flera stickvägar 

anlagda i samband med skogsavverkningar och för att nå provplatser. Naturen domineras 

av barrskog med ett mycket stort inslag av myrar och sjöar, en del rinnande vatten samt 

lövskog kring gamla torplämningar. De öppna ytorna vid provplatserna och de brandfält 

som ibland uppstår till följd av verksamheten bidrar till omväxling och mer mångfald av 

biotoper. Det medför i sin tur att många växter och djur kan finna passande livsmiljöer 

här. 

8.1.1  Skyddad natur inom skjutfältet 

Inom skjutfältet finns i dagsläget ett naturreservat, Bondabrobäcken (se bild 11), som 

ligger i den nordöstra delen av skjutfältet (område B och C). Reservatet utgörs som 

namnet antyder av bäckmiljöer vid två bäckar, Bondabrobäcken och Fagerbobäcken, samt 

en sjö (Sibbosjön) och angränsande skog runt sjön och bäckarna. De delar av 

Bondabrobäckens och Fagerbobäckens vattensystem som omfattas av reservatet är 

oreglerade och har aldrig blivit flottningsrensade. Vattendragen är även klassade som 

nationellt värdefulla fiskevatten. Bland de känsliga och krävande arterna i vattenmiljöerna 

kan nämnas flodpärlmussla, öring, flodkräfta, lake och stensimpa. 

Inom skjutfältet finns även några mindre områden längsmed Smalspåret i västra delen av 

skjutfältet som är skyddade genom biotopskydd eller naturvårdsavtal. Även öster om 

Rösimmen och söder om Hertsbodasjön finns två områden som är skyddade genom 

naturvårdsavtal. Det vid Hertsbodasjön är relativt stort, 52 ha, och utgörs av ett brandfält 

och omgivande myrmark. 

8.1.2  Skyddad natur i skjutfältets omedelbara närhet 

I skjutfältets omedelbara närhet finns ett naturreservat, Trangärdet. Reservatet ligger inom 

Villingsbergs skjutfält och är klassat som Natura 2000-område. Det innebär att området 

ska bidra till bevarandet av biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa 

gynnsam bevarandestatus för de naturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv 

eller art- och habitatdirektiv. För det enskilda Natura 2000-området är det överordnade 

syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för de naturtyper eller arter som 

utgjort grund för utpekandet av området. I Trangärdets fall utgörs de huvudsakliga 

naturvärdena av de gamla barrskogarna, de opåverkade myrkomplexen med sina kärr, 
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mossar och insprängda tjärnar, samt de fåglar som är kopplade till denna miljö, bl a tretåig 

hackspett, smålom och fiskgjuse. 

8.1.3 Inventeringar inom skjutfältet 

8.1.3.1 FOI-inventering 2002 och Torsten Rönns jämförelse mellan skjutfält 

och traditionellt skött skog 

I samband med förra tillståndsprövningen 2005 genomfördes en inventering av några 

intressanta områden på skjutfältet. Områdena valdes ut av Karlskoga Biologiska Förening 

(numera Karlskoga Naturskyddsförening) och inventeringen genomfördes av FOI genom 

biologen Gunvor Norehag. De ytor som inventerats är markerade i Bild 9. 

Inventeringsrapporten återfinns i sin helhet i bilaga 2 till MKB. 
 

 
 
Bild 9. Inventerade ytor sommaren 2002. Siffermarkeringarna återfinns i inventeringsrapporten i bilaga 2. 

 

Slutsatsen från inventeringen är att skjutfältet ”bjuder på en naturlig rikedom i form av 

olika typer av miljöer med torra näringsfattiga marker, vattendrag, myrar och mossar, samt 

stenigare och högre liggande hällmarker. De öppna provplatserna och de brandfält som 
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ibland uppstår till följd av verksamheten bidrar till denna biotoprikedom. Den varierade 

naturen medför i sin tur att många djur och fåglar kan finna passande livsmiljöer här.” 

 

Utifrån inventerarens slutsats kan man utläsa att skjutverksamheten i sig inte har någon 

negativ inverkan på den biologiska mångfalden i området, utan snarare tvärt om. 

Verksamheten bidrar till öppna biotoper och bränder vilket gynnar konkurrenssvaga arter. 

Verksamheten innebär även att skogen inte kan brukas lika hårt som annars.  

 

Ovanstående slutsats kan även dras utifrån Torsten Rönns rapport ”Naturens utveckling på 

skjutfält jämfört med ekonomiskt skött mark” (Bilaga 3). Torsten Rönn, Karlskoga 

Biologiska förening (numera Karlskoga Naturskyddsförening), beskriver sina erfarenheter 

och iakttagelser från Bofors/Villingsbergs skjutfält och Svea skogs marker i södra 

Kilsbergen och gör jämförelser mellan dessa områden. Jämförelsen utfaller till skjutfältens 

fördel, mycket p g a att skjutverksamheten alltid har varit överordnat skogsbruket, varför 

dikning inte skett i samma utsträckning, lövsly har inte bekämpats och gammal ängs- och 

åkermark har inte planterats med gran. 

8.1.3.2 Länsstyrelsens våtmarksinventering 1998 

Av de våtmarker som inventerats av Länsstyrelsen ligger ett 30-tal av dem helt eller delvis 

inom Bofors skjutfält. Bild 10 ger en översiktlig bild av hur stora områden inom fältet som 

inventerats. 

 
Bild 10. Översiktsbild med inventerade områden från Länsstyrelsens våtmarksinventering år 1998 
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Vid våtmarksinventeringen 1998 hittades flera våtmarker med höga naturvärden 

(naturvärdesklass 1): 

- Fågelsjömossen (stor betydelse för fågellivet och stort område som är obetydligt 

påverkad av dikning) 

- Fallmossen (stor betydelse för fågellivet, stort hydrologiskt sett orört område) 

- Trangärdet, norra delen (opåverkad myr med rikt fågelliv). 

- Bredtjärnsmossen och Kruslockamossen (opåverkat område, komplext uppbyggt 

med flera myrtyper) 

 

Flera av ovanstående våtmarker korsas av ”mittlinjen” på skjutfältet och har delvis använts 

som målområden, vilket uppenbarligen inte har skadat naturvärdena. 

8.1.3.3 Naturvärdesinventering 2018 

Under oktober och november 2018 genomfördes en naturvärdesinventering på uppdrag av 

Länsstyrelsen inom område B-E på Bofors skjutfält (Bilaga 4). Målet var att kartlägga och 

inventera eventuella värdekärnor, områden med höga naturvärden, och eventuellt bättre 

utvecklingsmark. Drygt 30 områden, utvalda från flygbilder, besökets under 9 fältdagar. I 

bild 11 visas de värdekärnor och utvecklingsmark som hittades vid inventeringen och som 

kan vara värdefulla att bevara. 

 

 
Bild 11. Värdekärnor hittade vid naturvärdesinventering 2018. 
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Inventerarens slutsats är att ” Bofors skjutfält är ett hårt brukat skogslandskap (B-E 

områdena). Flera av de större områdena som i flygbilder ser ut som äldre skog har 

avverkats de senaste åren och det som nu återstår av äldre skog med låg påverkansgrad 

gränsar ofta till impediment, utgörs av kantzoner till sjöar och vattendrag eller finns på 

svårtillgängliga platser. Trots många fältbesök lokaliserades endast ett fåtal områden med 

höga naturvärden.” 

 

Att notera är att område C-E 2018 köptes av Wikers AB ifrån Sveaskog. Området är bara 

intermittent avlyst varför tämligen hårt skogsbruk har varit möjligt. Tillgängligheten för 

skogsbruket kommer troligen att minska om SBTCs verksamhet ökar i omfattning. 

 

Bofors skjutfält område A (ständigt avlyst) inventerades inte. 

8.1.4  Arter rapporterade i artportalen från Bofors skjutfält 

I och med att A-området på Bofors skjutfält är ständigt avlyst så  är det inte så många 

personer som rapporterar därifrån utom från skjutfältets ”kanter”. Artportalen domineras 

därför av rapporter från den nordöstra delen av skjutfältet, B-E- områdena, eftersom dessa 

är öppna för allmänheten då skjutning inte pågår. Denna kontroll i artportalen har 

begränsats till de tio senaste åren (2011-2021). Hela listan återfinns som bilaga 5. 

Beskrivningen nedan har kompletterats med egna iakttagelser, främst rörande område A. 

Att tänka på är att fynd av arter som är känsliga för störningar inte är ”publika” i 

Artportalen, d v s de är dolda för alla utom rapportören och de som har särskild 

behörighet, detta gäller t ex rapporter om vissa rovfåglar och de större rovdjuren (varg och 

lo).  

 

Flora och svamp i område A 

Vad gäller floran på skjutfältet så är den mestadels trivial, men i vissa delar är den 

kalkpåverkad och man kan då hitta lite mer udda arter. Som exempel på detta kan nämnas 

orkidéerna brudsporre och ängsnycklar som är rapporterade från N. Tolsboda. Vägkanter 

och skjutplatser på skjutfältet kan vara artrika p g a att de slås regelbundet. En av de bättre 

platserna är provplatsen Övre/Nedre som har en fin torrängsflora med äkta johannesört, 

getväppling, kärringtand, gulmåra, gräddmåra, jungfrulin och blåeld. I fuktstråken på 

denna provplats finns även kärrknipprot. 

 

Längsmed Smalspåret har de ”nära hotade” arterna månlåsbräken och gullklöver noterats. 

 

Från strandkanter vid Älgsimmen och Långsjöbäcken har strandlummer rapporterats. 

Strandlummer klassas som ”nära hotad” och gynnas av markstörningar så som 

fluktuerande vattenstånd. 

 

Vad gäller arter som är kopplade till naturskog så har vedtrappmossa, långfliksmossa och 

brunpudrad nållav rapporterats från området vid Lilla Grytsjön vid skjutfältets norra kant. 



Saab Bofors Test Center AB 
  

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 28 (92) 
Utfärdare, tjänsteställe, telefon Issued by, department, telephone Datum Date Utgåva 

Issue ID 
Dokumentnummer Document ID 

Terése Riddersand, SKQ, 072-467 01 08 2021-09-14  SBTC 21-0195 
Godkänd av Approved by Antal bilagor  

No. of appendices 
Informationsklass Classification 

  ÖPPEN 
 

 

allmänblankett.dot/utg3 

 

Vad gäller svampar så har de ”nära hotade” arterna kandelabersvamp och 

luddfingersvamp noterats inom område A vid Imälven/Älgsimmen respektive 

Snöbergshyttan. 

 

Flora & svamp i område B-E 

Inom område B-E i nordöst finns fler rapporteringar i artportalen, men inga sällsyntheter 

vad gäller högre växter. De flesta rariteterna (NT) är rapporterade vid den skogliga 

inventering som genomfördes 2018 och handlar om mossor, lavar och svampar. Bland 

annat kan nämnas motaggsvamp och vedtrappmossa, som har rapporterats från sju 

respektive fyra lokaler. 

 

Fauna område A 

Inom område A påträffas varg och lo av och till av personalen på skjutfältet och det är 

troligt att föryngring sker. Vildsvin och älg har starka stammar, och ses ofta. 

 

Vad gäller fågel så utmärker sig området genom att det är mycket gott om orre och tjäder. 

Vintern 2021 kunde flockar på minst 40 orrar observeras.  

 

Vad gäller rovfåglar så finns flera rapporter om berguv. Anställda på skjutfältet har även 

sett lappuggla vid ett flertal tillfällen inom A-området. Kungs- och havsörn ses relativt 

ofta och ormvråk kan konstateras ha lyckade häckningar.  

 

På Bredtjärnsmossen har gulärla och varfågel observerats i häckningstid.  

 

På sjöarna observeras ofta stor- och smålom.  

 

Fauna område B-E 

Det finns ingen anledning att tro att faunan i område B-E skiljer sig nämnvärt från område 

A, utom möjligen i antal individer och att de större däggdjuren kan få vara mer i fred i 

område A. De flesta rapporterna för B-E handlar om fåglar knutna till skogsbiotoper, t ex 

korsnäbbsarter, skogshöns, morkulla, nattskärra, samt pärluggla. Av ”Sårbara” (VU) och 

”nära hotade” (NT) arter har ett antal skogsknutna fågelarter rapporterats bl a talltita, 

grönsångare, spillkråka, järpe och rödvingetrast; liksom ett antal vattenknutna, bl a 

smålom, drillsnäppa, kricka, gråtrut och fiskmås. Utöver fåglar så finns ett antal rapporter 

om insekter bl a sällsyntheter som väddnätfjäril och svävflugedagsvärmare som klassas 

som VU respektive NT. 

8.1.5 SBTC påverkan på naturmiljön 

Verksamheten som SBTC bedriver påverkar naturmiljön på olika sätt. Området är lite 

påverkat av dikning och andra uttryck för skogsbrukspolitikens svängningar då 

provningsverksamheten prioriterats. Bränder som ibland uppstår kring provplatser och 

målområden ger upphov till en speciell sorts störning som vissa arter, av både djur och 
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växter, är beroende av. De flesta bränderna på skjutfältet är dock ytliga och mycket 

begränsade. Vid inventering 2002 gjordes inga fynd av speciellt brandgynnade arter men 

troligen förekommer de periodvis. 
 

Provningsverksamheten medför också ett behov av träd kring de öppna skjutplatserna, s k 

skyddsskog, vilken ger splitter- och bullerskydd. Dessa skyddsskogar har länge lämnats 

förhållandevis orörda, men en föryngring har påbörjats. Det är en åtgärd som krävs för att 

de ska fylla en funktion även i framtiden. Provningarna ger också upphov till begränsade 

områden med splitterskadad skog. Marken på och kring provplatserna är torr och mager. 

Den hålls öppen och därigenom solbelyst vilket utgör en miljö där en del konkurrenssvaga 

växter trivs i likhet med andra ljuskrävande arter, vilket gynnar mångfalden. Det är miljöer 

som blivit allt mer ovanliga p g a den kraftiga tillbakagången för slåtterängar och 

naturbetesmarker. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att naturtyperna på skjutfältet varierar liksom floran 

och faunan. Det beror dels på områdets historia i form av mänsklig påverkan, den 

verksamhet som bedrivs idag och på dess naturliga förutsättningar med bl a barrskog, 

många vattendrag och våtmarker, områden med hällmarker samt inslag av kalkberikad 

mark. Den varierade naturen medför i sin tur att många djur och fåglar kan finna passande 

livsmiljöer här. 

 

SBTC bedömning är att en utökad provningsverksamhet inte kommer innebära någon 

påtaglig skillnad för naturmiljön. Viss utökning av de öppna ytorna kommer troligen att 

ske i den norra delen av skjutfältet, men i övrigt kommer markanvändningen vara som 

tidigare. Indirekt kommer utökningen dock att påverka naturmiljön positivt genom 

minskade möjligheter att bedriva skogsbruk. 

 

I och med att Bofors skjutfält är en stängd verksamhet kan arter som t ex varg få en 

fristad.  

8.2 Friluftsliv 

Kilsbergsområdet är ett attraktivt friluftsområde med tillgång till vacker natur. Bofors 

skjutfält är ständigt avlyst från Hovmantorpasjön och ner mot Karlskoga, det som 

benämns område A se bild 12 Karta över Bofors skjutfält. 
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Bild 12. Karta med sektorsindelning av Bofors Skjutfält 

Det innebär att inga privatpersoner har tillträde till detta område. Det stängda området kan 

endast nyttjas i rekreationssyfte av SBTC anställda samt personer som har fått jakt- och 

fiskerättigheter från markägare. Den norra delen är öppen för allmänheten i den mån som 

provningarna medger detta. De negativa effekterna av SBTC verksamhet för friluftslivet 

består främst i den begränsade tillgängligheten. Länsstyrelsen har fattat beslut med stöd av 

lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m m och förordningen 

(1990:1334) att Bofors skjutfält ska utgöra ett skyddsobjekt. Skyddet innebär ett förbud 

för obehöriga att beträda vissa delar av Bofors skjutfält. 

En positiv effekt kan däremot sägas vara att området bevarat en känsla av orördhet då det 

samtidigt förhindrat att området utvecklats till t ex ett sommarstugeområde eller 

friluftsanläggning. En annan aspekt är att områdets naturvärden bevarats tack vare 

skjutfältsverksamheten (se punkt 8.1 i MKB). Den öppna delen av skjutfältet erbjuder 

möjlighet till exempelvis bär- och svampplockning, bad och fiske samt orientering, 

vandring, cykling, ridning och skidåkning beroende på säsong. 

Bergslagsledens etapp nr 7 mellan Digerberget och Mogetorp (16 km) tangerar skjutfältet 

uppe i dess nordöstra hörn. Fritidsanläggningen Ånnaboda är också belägen i 

Kilsbergsområdet. Närmaste provplats inom Bofors skjutfält är Beteshult, som är belägen 

5 km NNV om Ånnaboda.  

SBTC har fått förfrågningar från bl.a. friluftsföretag om möjligheter att bedriva 

regelbunden verksamheten inom delar av Bofors skjutfält. Dessa önskemål har inte gått att 
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uppfylla; däremot har SBTC ställt upp med guide för att ge möjlighet till besök av platser 

inne på område A efter förfrågan från föreningar ex. Närkes skogskarlar och Vikers 

hembygdsförening. Det finns alltid möjligheter att tidvis när inte SBTC har avlyst bedriva 

olika friluftsaktiviteter inom norra delen av skjutfältet (område B-E). När det gäller 

skidspår tangerar det s k Kilsbergsspåret Bofors skjutfält vid Karthälleömossen. 

Allmänheten kan alltid få information om när Bofors skjutfälts område B-E, se bild 12,  är 

öppna för allmänheten genom att gå in på hemsidan www.skjutfalten.se. 

Bild 13 visar områden av intresse för friluftslivet i närheten av Bofors skjutfält. Kartan är 

ritad av Weine Fredriksson. 

 

Bild 13. Friluftslivet i närheten av Bofors skjutfält 
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På senare år har det blivet populärt att cykla framför allt mountainbike i skog och på stigar 

samt vägar. I Örebro län finns ett stort utbud av markerade leder som hålls uppmarkerade 

av bl.a. Bergslagens cycling. Bild 14 visar en karta med inritade mountainbikesleder från 

Bergslagens cycling hemsida. 

 

Bild 14 Mountainbikesleder i närheten av Bofors skjutfält 

I mer avlägsna rekreationsområden är tystnaden en grundläggande upplevelsekvalitet för 

många människor. Även i områden i närheten av större orter behövs friluftsområden med 

låg bullernivå. Dessa områden är särskilt värdefulla då de är relativt lätta att nå för ett stort 

antal människor. Förväntningarna på störningsfrihet är högre för naturområden än för 

andra områden (SOU 1993). Här torde det vara svårt för allmänheten att skilja de båda 

skjutfälten Bofors och Villingsberg åt när det gäller varifrån det störande bullret kommer. 

Generellt kan dock sägas att på det militära skjutfältet skjuts det oftare, men med mer 

finkalibriga vapen än de som vanligtvis provas av SBTC. Det betyder att bullret har olika 
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karaktär samt är olika vanligt förekommande. För en närmare beskrivning av buller från 

verksamheten på Bofors skjutfält hänvisas till avsnitt 8.8 som handlar om buller. 

Några skillnader av betydelse har inte identifierats med den ansökta verksamheten jämfört 

med nuvarande när det gäller allmänhetens tillträde till Bofors och Villingsbergs skjutfält 

p g a SBTC aktiviteter. Viss minskning av tillträdesmöjligheterna har dock skett de 

senaste åren då verksamheten ökat i omfattning. Den utökade verksamheten kommer på 

sikt sannolikt innebära att områdena i norr kommer vara avlysta något mer. 

8.3 Utsläpp till mark 

SBTC provning av ammunition och vapen innebär en spridning av metaller och plast i 

terrängen. I första hand sker skjutning mot stenvallar och andra kulfång så att 

ammunitionsrester sprids till begränsade områden. Områdena rensas regelbundet. Vid 

indirekt skjutning, skjutning där man inte ser målet från skjutplatsen, eller mot mål i 

luften, landar ammunitionen på olika målytor spridda över skjutfältet. Dessa målytor 

rensas inte på samma sätt som områden runt stenvallar och kulfång. Vid viss provning blir 

metallfragmenten så små eller landar så att de inte går att återfinna. 

 

Ammunitionen som skjuts kan vara allt från enkla metallklumpar av stål eller aluminium 

till robotar byggda av avancerade material och utrustade med elektronik. Den övervägande 

delen av det som sprids i terrängen består av stål och aluminium från granathöljen.  

Koppar används i gördeln till spinnstabiliserade granater och i pansarbrytande 

verkansdelar. Volframkulor används i vissa verkansdelar som är avsedda för verkan mot 

mål i luften. Mängden bly som redovisas nedan härrör från skjutning med militär 

finkaliberammunition som inte skjuts i kulfång där blyet kan samlas upp och skickas till 

återvinning. Finkaliber skjuts med korta skjutavstånd och blykulorna stannar därför på den 

provplats som de skjuts ifrån.  

 

Den spridning av övriga tungmetaller som kan påvisas från mätningar, se kapitlet 8.5 om 

luft, kommer troligen från legeringsämnen och ytbehandlingar. 

8.3.1 Nutidsanalys av markutsläpp  

SBTC bokför samtliga skott som skjuts. En genomgång av databasen ger följande 

medelvärden per år för de senaste tre åren: 

 Stål   60 400 kg 

 Aluminium  10 900 kg 

 Koppar  1 500 kg 

 Volfram  220 kg 

 Bly   32 kg 

 



Saab Bofors Test Center AB 
  

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 34 (92) 
Utfärdare, tjänsteställe, telefon Issued by, department, telephone Datum Date Utgåva 

Issue ID 
Dokumentnummer Document ID 

Terése Riddersand, SKQ, 072-467 01 08 2021-09-14  SBTC 21-0195 
Godkänd av Approved by Antal bilagor  

No. of appendices 
Informationsklass Classification 

  ÖPPEN 
 

 

allmänblankett.dot/utg3 

Av detta är den del som skjuts som indirekt eld (eller mot mål i luften) och inte stannar på 

aktuell provplats, utan i stället landar på olika målytor på skjutfältet: 

 Stål   18 180 kg 

 Aluminium  536 kg 

 Koppar  359 kg 

 Volfram  22 kg 

 Bly   0 kg 

Nedan följer diagram som visar utsläpp av en viss komponent kopplat till avskjutande 

provplats. ”0” avser temporära/tillfälliga provplatser i övrig på skjutfältet och ”Linjen 

spec” avser nedslagsplatser längs med mittlinjen på skjutfältet. Diagrammen är baserade 

på ett treårsmedelvärde (2018-2020). All ingående data är information om innehåll i olika 

produkter tillhandahållna av SBTC kunder. 

 

   
Diagram 1. Utsläpp av bly baserat på ett medelvärde från 2018, 2019 samt 2020, och härrör enbart från 

skjutning utomhus (ej i skjuttunneln).  
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Diagram 2. Utsläpp av koppar baserat på ett medelvärde från 2018, 2019 samt 2020 

 
Diagram 3. Utsläpp av volfram baserat på ett medelvärde från 2018, 2019 samt 2020 
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Diagram 4. Utsläpp av stål baserat på ett medelvärde från 2018, 2019 samt 2020 

 
Diagram 5. Utsläpp av aluminium baserat på ett medelvärde från 2018, 2019 samt 2020 

8.3.2 Framtidsapproximation av markutsläpp  

De förväntade framtida utsläppen till mark är direkt proportionellt mot antalet skjutna 

skott, vilket betyder att en ökning av en viss typ av provning ökar utsläppen i motsvarande 

grad. När det gäller utsläppen av bly så bedöms dessa inte öka eftersom provningen med 

finkaliberammunition där kulorna inte kan samlas upp inte förväntas öka. En ytterligare 

anledning till att utsläppen av bly inte förväntas öka är att en utveckling pågår där bly i 

militär finkaliberammunition fasas ut. 
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8.3.3 Åtgärder 

SBTC ser inga stora möjligheter att förhindra spridning av metaller runt provplatserna 

eller till målområden. Det som går att göra är att rensa kulfång och andra målområden från 

större metallrester vilket sker regelbundet. 

 

Kraven på militära produkter är betydligt högre än på civila produkter. Produkterna ska 

fungera och vara säkra i extrema miljöer och ofta krävs en livslängd på mer än 20 år. Detta 

är en stor utmaning för tillverkarna och det krävs stora insatser och tar lång tid att 

miljöanpassa produkterna. Provningen på SBTC är en del av det arbete som pågår för att 

fasa ut miljöfarliga ämnen i militära produkter och vi har liten möjlighet att påverka 

innehållet i produkterna som provas hos oss. 

 

Det vi gör är att neka provning då vi anser att produkten som kunden vill prova innehåller 

ämnen som vi bedömer inte är försvarliga att sprida i svensk natur. Vi fångar upp denna 

slags frågor i våra processer. Ett exempel är utarmad uran. SBTC har aldrig godkänt 

provning av ammunition innehållande detta ämne, och ämnar inte göra det heller. Ämnet 

är vanligt förekommande i pansarbrytande ammunition ifrån olika NATO-länder, men är 

under utfasning till förmån för volfram. Vi nekar på samma sätt provning av 

substridsdelsammunition (s k klusterbomber).  

8.4 Utsläpp till vatten 

SBTC har inga direkta utsläpp till vatten utom från sanitärt avloppsvatten till grundvattnet 

och tvättvatten från en spolplatta vid verkstaden. Vattnet från spolplattan leds via en 

sedimenteringsficka, en slamavskiljare och en klass-1 oljeavskiljare ut i en slänt. 

 

Provningsverksamheten ger inte upphov till några direkta utsläpp till vatten, men kan 

genom de metallfragment och eventuella andra rester som sprids i terrängen vid vissa prov 

ge upphov till en diffus spridning av metaller, främst järn och aluminium, men även en 

viss del koppar och legeringsmetaller (se kap 8.3 Mark). 

8.4.1 Provtagning 

Sedan 1995 har spridningen av tungmetaller i ytvatten ut från skjutfältet undersökts med 

hjälp av vattenmossa, Fontinalis antipyretica eller Fontinalis dalecarlica (provpunkter bild 

15). Provtagning har skett vid 12 tillfällen, senast tillfället var september-oktober 2020. 

Numera sker provtagningen vart 3:e år. Vattenmossa har förmåga att anrika vattenburna 

metaller i en mängd som står i nära proportion till metallinnehållet i vattnet. Fördelen med 

att använda vattenmossa och inte enbart provtagning på vattnet är att det ger ett 

genomsnittligt värde över en längre tid, i det här fallet 3-4 veckor, och att det även visar 

biologisk tillgänglighet hos metallerna i vattnet.  

 

Provtagning sker i 11 punkter på Bofors skjutfält (se karta nedan, samt tabell 2) samt i en 

referenspunkt, St Gårdsjöns utlopp. Vidare analyseras alltid ett noll-prov från den 
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vattenmossa som används, för att få kunskap om vilken belastning av metaller som finns i 

den aktuella vattenmossan från början. 

 

 

Bild 15. Provpunkter för vattenmossa på Bofors skjutfält och referenspunkten Stora Gårdsjön (13). Utöver 

referenspunkten sparas alltid ett noll-prov i frysen. 

Tabell 2. Provpunkter för vattenmossa på Bofors skjutfält, nr, namn och avrinningsområde. 

Nummer Vattendrag Avrinningsområde 

1 Imälven (uppströms skjutbanor) Gullspångsälven 

2 Imälven (Älgsimmens utlopp) Gullspångsälven 

3 Rotbäcken (inlopp Tolen) Gullspångsälven 

4 Långsjöbäcken Gullspångsälven 

7 Tuvtjärnsbäcken Gullspångsälven 

9 Imälven (Rösimmens utlopp) Gullspångsälven 

10 Stora  Stråsjöbäcken Gullspångsälven 

11 Grytsjöbäcken Arbogaån 

12 Hovmantorpasjöns utlopp Arbogaån 

13 Gårdsjöbäcken Eskilstunaån 

14 Bredtjärnsbäcken Gullspångsälven 

16 Imälven (mellan långsjöbäcken och Älgsimmen) Gullspångsälven 

 

Resultatet från tidigare undersökningarna visar att tungmetallhalterna i vattendragen på 

skjutfältet hittills har sjunkit sedan 1995, men att enstaka år kan ge sämre värden. De 

metaller som finns i högsta halter är kobolt och bly, men även i viss mån kvicksilver och 
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arsenik. När det gäller kvicksilver och arsenik är det dock ingen signifikant skillnad 

mellan vattendragen på skjutfältet och referenspunkten i Stora Gårdsjöns utlopp. Dessa 

metaller är mer beroende av nedfall och försurning (Hg), samt berggrunden i Kilsbergen 

(As). Varken kvicksilver eller arsenik används i de produkter som SBTC provar. 

 

Som jämförvärde ska numera miljökvalitetsnormer för sjöar och vattendrag användas. 

Dessa återfinns i Hav- & Vattenmyndighetens föreskrifter 2019:25. Dessa föreskrifter 

saknar dock halter för biota i form av vattenmossa, varför vi har valt att även 

fortsättningsvis använda Naturvårdsverkets numera upphävda bedömningsgrunder för 

sjöar och vattendrag, NV Rapport 4913 (se tabell 3). Bedömningsgrunderna är uppdelade i 

fem klasser: 

 

Klass 1 – inga eller mycket små risker för biologiska effekter. 

Klass 2 – små risker för biologiska effekter. De förhöjda halterna är sådana att mätbara 

effekter i allmänhet inte kan registreras. 

Klass 3 – biologiska effekter kan förekomma. Risken är störst i mjuka, närings- och 

humusfattiga vatten med lågt pH. 

Klass 4 – ökade risker för biologiska effekter. 

Klass 5 – Ökade risker för biologiska effekter. Halterna påverkar överlevnad hos 

vattenorganismer redan vid kort exponering. 
 

Tabell 3. Klassning av vattendrags tillstånd med hjälp av halter i vattenmossa, enhet mg/kg TS. 

Klass 1 2 3 4 5 

Benämning Mycket låga 

halter 

Låga halter Måttligt höga 

halter 

Höga halter Mycket höga 

halter 

As, arsenik < 0,5 0,5 – 3 3 – 8 8 – 40 > 40 

Cd, kadmium < 0,3 0,3 – 1,0 1,0 – 2,5 2,5 – 15 < 15 

Co, kobolt < 2 2 – 10 10 – 30 30 – 150 > 150 

Cr, krom < 1,5 1,5 – 3,5 3,5 – 10 10 – 50 > 50 

Cu, koppar < 7 7 – 15 15 – 50 50 – 250 > 250 

Hg, kvicksilver < 0,04 0,04 – 0,10 0,10 – 0,3 0,3 – 1,5 > 1,5 

Ni, nickel < 4 4 – 10 10 – 30 30 – 150 > 150 

Pb, bly < 3 3 – 10 10 – 30 30 – 150 > 150 

Zn, zink < 60 60 – 160 160 – 500 500 – 2 500 > 2 500 

Resultat från senaste provtagningen (2020) 

Av tabell 4 nedan kan konstateras att endast en punkt, St. Stråsjöbäcken som avvattnar 

Villingsbergs skjutfält, har hög halt av kobolt. I övrigt har inga höga eller mycket höga 

halter av metaller uppmättes under 2020. Måttliga halter uppmättes framförallt av kobolt, 

kvicksilver och bly.  

Vad gäller kvicksilver så bedöms den enbart bero på försurning, och är inget som kan 

härledas till SBTC verksamhet. Vilket också stöds av att nollprovet och ref-provet har 
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högst halter (nollprovet kommer liksom vattenmossan i övrigt från ett vattendrag i södra 

Kilsbergen).  

Måttligt höga halter av bly återfinns i samtliga prov utom ett, Älgsimmens utlopp. Bly är 

ingen metall som finns i någon större mängd i ammunition för grov- eller mellankaliber 

vapen, men däremot har det tidigare funnits i krut. Bly borde därför finnas i högst halter i 

anslutning till provplatserna, där krutet förbränns. Eftersom  bly inte längre används vid 

kruttillverkning så bör denna förorening minska. Fortfarande används dock en del gamla 

laddningar. Ett troligt tillskott av bly kommer från luftburna föroreningar, vilket även 

stöds av det faktum att de högsta halterna återfinns i noll-provet och ref-provet.  

Kobolt-halterna ger ett synnerligen ”jämnt” intryck utom möjligen tre punkter, två med 

lägre halter (Tuvtjärnsbäcken och Rösimmens utlopp) en med högre (Stora 

Stråsjöbäcken).  

Måttliga zinkhalter har uppmätts i tre vattendrag; Imälven, Stora Stråsjöbäcken och ref-

provet (St. Gårdsjöbäcken). Av dessa är det bara Imälven som påverkas av Bofors 

skjutfält. Halterna vid Älgsimmens utlopp (2) är låga om dock i övre delen av spannet. 

Imälven ligger i den nedre delen av spannet för måttligt hög halt. 

Tabell 4. Resultat för 2020. Halter i vattenmossa, enhet mg/kg TS. 1 – Imälven uppströms Bofors 

Jägargilles skjutbanor, 2 – Älgsimmens utlopp, 3 – Rotbäcken, 4 – Långsjöbäcken, 7 – Tuvtjärnsbäcken, 9 – 

Rösimmens utlopp, 10 – Stora Stråsjöbäcken uppströms Bofors skjutfält på Villingsbergs skjutfält, 11 – 

Grytsjöbäcken, 12 – Hovmantorpasjöns utlopp, 14 – Rösimmens inlopp, 16 – Älgsimmens inlopp, Ref (13) 

– Stora Gårdsjöns utlopp, Nollprov - fryst prov medvattenmossa som sparats från den mossa som använts 

för övriga prov. 

1 2 3 4 7 9 10 11 12 14 16 Ref Nollprov 
As, arsenik 2,66 1,58 2,84 2,26 1,98 1,98 2,96 2,48 2,85 5,55 2,82 5,07 2,26
Cd, kadmium 0,739 0,527 0,105 0,373 0,164 0,545 0,945 0,326 0,712 0,362 0,635 0,906 0,247
Co, kobolt 29,2 24,6 22,4 28,8 10,4 14,4 38,5 25,6 27,1 26,6 26,8 24,9 26
Cr, krom 3,47 0,694 0,938 0,736 0,499 1,08 1,12 1,44 1,36 1,78 1,29 3,41 1,34
Cu, koppar 11,2 8,48 6,88 7,9 5,56 8,97 11,9 6,8 8,17 7,1 8,99 9,89 8,15
Hg, kvicksilver 0,13 0,159 0,109 0,175 0,145 0,169 0,138 0,143 0,178 0,138 0,158 0,173 0,195
Mn, mangan 9060 12400 1820 3040 989 9200 9560 10600 7240 11400 4960 5240 2030
Ni, nickel 5,63 2,51 2,51 3,13 2,36 2,75 3,09 2,5 3,69 4,46 3,64 4,79 2,46
Pb, bly 17 9,65 17,8 14,8 12,2 11,1 19,7 12,2 16,6 19,3 15,7 22,2 21,1
Zn, zink 187 135 80,1 63,5 78 93,3 418 66,3 102 96 71,7 176 41  

Diagram 6 – 15 visar halterna för metaller i respektive provpunkt under 2020, inklusive 

haltgränser för de olika klasserna om sådana finns. 
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Diagram 6. Arsenik-halter och jämförvärden, Måttliga halter i 14 (Rösimmens inlopp) och ref (St. 

Gårdsjön).Arsenik är inget som kan härledas till SBTCs verksamhet. 

 

Diagram 7. Kadmium-halter och jämförvärden. Samtliga halter är låga. 

 

Diagram 8. Kobolt-halter och jämförvärden. Måttlig halt i 10, St. Stråsjöbäcken, tillflöde från Villingsbergs 

skjutfält. 
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Diagram 9. Krom-halter och jämförvärden. Samtliga halter är låga till mycket låga. Punkt 1 är Imälven 

uppströms skjutbanor för finkaliber (Bofors Jägargille). 

 

Diagram 10. Koppar-halter och jämförvärden. Samtliga halter är låga till mycket låga. 

 

Diagram 11. Kvicksilver-halter och jämförvärden. Samtliga värden ligger i klassen ”måttligt höga”. 

Förklaringen torde vara att i princip samtliga vattendrag i Kilsbergen är försurade. På skjutfältet kalkas vissa 

sjöar regelbundet (Rösimmen, Älgsimmen, Stora och Lilla Grytsjön, Hovmantorpasjön och Hagasjön), 

liksom även referenssjön, Stora Gårdsjön utanför skjutfältet. 
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Diagram 12. Mangan-halter, jämförvärden saknas. Högst halt i Älgsimmens utlopp (2) och lägst i 

Tuvtjärnsbäcken (7).  

 

Diagram 13. Nickel-halter och jämförvärden. Samtliga värden är låga till mycket låga. Imälven (1) högst 

och Tuvtjärnsbäcken (7) lägst. 

 

Diagram 14. Bly-halter och jämförvärden. I princip samtliga halter måttliga, där intressant nog nollprovet 

och referensen är högst, följt av Stora Stråsjöbäcken, d v s ingen punkt som har någon påverkan från Bofors 

skjutfält. Endast en punkt, Älgsimmens utlopp (2), hamnar i klassen ”låg”. 
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Diagram 15. Zink-halter och jämförvärden. Här sticker Stora Stråsjöbäcken (10) ut med ”måttligt hög halt” 

tillsammans med Imälven (1) och referensen Stora Gårdsjöns utlopp. De två senare har dock halter som 

ligger betydligt närmre ”låg halt” 

Jämförelse mot tidigare år punkt för punkt 

I denna del har en jämförelse mot tidigare års provtagning gjords för respektive provpunkt 

för att se om det går att hitta några trender. Blått är mycket låga halter, grönt låga, gult 

måttliga och orange höga. Generellt kan sägas att provtagningen 2017 i de flesta punkter 

och för de flesta metallerna visar på högre halter än 2020 och tidigare år.  

1 Imälven 

Provpunkten i Imälven ligger uppströms skjutbanorna för finkaliber, varför ingen 

påverkan bör ske från dessa, men trots det så har vattendraget nästan genomgående haft 

måttligt höga halter av bly. Vår bedömning är att det inte kommer från SBTC eftersom 

grov kaliber ammunition i princip inte innehåller något bly utom eventuellt som halter i 

promille i stål. Ingen flitigt använd provplats finns heller inom avrinningsområdet som kan 

ha bidragit med bly från krutgaser. Eventuellt sker en ökning av blyhalterna i vattendraget. 

Övriga metaller har minskande eller oklara trender. 

Tabell 5. Punkt 1 Imälven 

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn

2020 2,66 0,74 29,20 3,47 11,20 0,13 5,63 17,00 187

2017 4,30 0,61 12,90 12,90 19,10 0,06 13,40 22,70 84

2014 2,10 0,82 20,20 4,72 10,80 0,07 6,65 15,70 110

2011 1,90 0,37 9,23 2,88 16,50 0,06 9,43 6,26 93

Medel 2008-2020 2,74 0,64 17,88 5,99 14,40 0,08 8,78 15,42 118

Medel 1995-2008 4,90 1,61 30,40 4,77 18,60 0,09 11,50 16,00 277

Trend Minskar Minskar ? ? ? Minskar? Minskar Ökar? Minskar?  
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2 Älgsimmens utlopp 

I Älgsimmens utlopp kan man möjligen se en trend att kobolt och kvicksilver ökar. Bly 

och koppar har oklara trender. Zink verkar hålla sig på en stabilt låg nivå och övriga 

metaller visar minskande trender. 

Tabell 6. Punkt 2 Älgsimmens utlopp 

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn

2020 1,58 0,53 24,60 0,69 8,48 0,16 2,51 9,65 135

2017 4,36 1,40 10,30 8,39 19,10 0,15 13,20 25,70 120

2014 3,03 1,00 13,70 3,05 11,50 0,10 8,49 15,60 159

2011 1,82 0,65 4,20 2,88 15,30 0,05 8,31 7,86 101

Medel 2008-2020 2,70 0,89 13,20 3,75 13,60 0,11 8,13 14,70 129

Medel 1995-2008 5,62 1,37 19,80 6,11 16,70 0,11 17,00 13,60 220

Trend Minskar Minskar Ökar? Minskar ? Ökar? Minskar ? Stabilt  

3 Rotbäcken 

Rotbäcken visar över lag på minskande halter utom möjligen för kvicksilver och zink. 

Mängden bly i vattendraget är fortsatt relativt hög och det går egentligen inte att säga om 

en minskning sker. Positivt var att fyra av metallerna uppvisade mycket låga halter. 

Kobolt visar på betydligt högre halt än tidigare år, vilket troligen beror på hög halt från 

början i den utplacerade vattenmossan. 

Tabell 7. Punkt 3 Rotbäcken 

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn

2020 2,84 0,11 22,40 0,94 6,88 0,11 2,51 17,80 80

2017 4,61 0,31 5,38 14,50 19,10 0,11 14,80 34,40 74

2014 3,82 0,16 8,36 2,05 11,80 0,06 4,96 40,10 64

2011 2,31 0,08 4,84 1,14 10,10 0,04 2,97 13,40 49

Medel 2008-2020 3,40 0,16 10,25 4,66 11,97 0,08 6,31 26,43 67

Medel 1995-2008 5,95 0,41 17,90 5,64 17,20 0,09 7,40 36,40 89

Trend Minskar? Minskar Minskar Minskar Minskar Ökar? Minskar Minskar? Ökar?  

4 Långsjöbäcken 

Långsjöbäcken uppvisar eventuellt ökande halter av kvicksilver och kobolt, stabilt låga 

halter av kadmium och zink, samt eventuellt minskande halter av arsenik, krom, nickel 

och bly. Kopparhalterna uppvisar ett ”hoppande” mönster. Positivt att sex av nio metaller 

hamnar i klasserna låga till mycket låga halter. 
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Tabell 8. Punkt 4 Långsjöbäcken 

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn

2020 2,26 0,37 28,80 0,74 7,90 0,18 3,13 14,80 63

2017 5,10 0,57 18,80 12,00 19,10 0,23 14,40 22,20 97

2014 3,46 0,51 15,40 3,44 10,30 0,19 6,67 16,10 100

2011 2,19 0,45 8,11 1,96 16,10 0,10 5,51 7,05 100

Medel 2008-2020 3,25 0,48 17,78 4,53 13,35 0,17 7,43 15,04 90

Medel 1995-2008 8,61 0,68 46,10 4,75 18,20 0,35 8,80 37,40 134

Trend Minskar Stabilt Ökar? Minskar?  ? Ökar? Minskar? Minskar? Stabilt  

7 Tuvtjärnsbäcken 

Tuvtjärnsbäcken avvattnar en lite mosstjärn som ligger nära mittlinjen på skjutfältet. 

Överlag visar denna bäck på minskande eller stabilt låga till mycket låga halter av 

tungmetaller. Endast kvicksilver uppvisar en eventuellt ökande trend. Bly har under alla år 

som mätts hållit måttligt höga till höga halter. 

Tabell 9. Punkt 7 Tuvtjärnsbäcken 

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn

2020 1,98 0,16 10,40 0,50 5,56 0,15 2,36 12,20 78

2017 5,43 0,47 9,88 15,50 23,90 0,10 14,60 44,50 98

2014 3,69 0,13 3,48 1,71 9,42 0,08 3,84 32,10 56

2011 4,02 0,13 6,24 1,81 9,90 0,04 4,58 23,40 54

Medel 2008-2020 3,78 0,22 7,50 4,88 12,20 0,09 6,35 28,05 72

Medel 1995-2008 8,44 0,26 23,00 4,82 15,90 0,11 5,80 61,00 81

Trend Minskar Stabilt Minskar? Minskar? Minskar ? Ökar? Minskar? ? Stabilt  

9 Rösimmens utlopp 

Rösimmens utlopp har mestadels hållet låga halter av de flesta metaller. De senaste två 

åren har dock blyhalterna ökat till måttliga halter. Även kvicksilver verkar vara ökande. 

Tabell 10. Punkt 9 Rösimmens utlopp 

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn

2020 1,98 0,55 14,40 1,08 8,97 0,17 2,75 11,10 93

2017 2,01 0,75 7,30 7,99 15,60 0,08 9,89 16,70 144

2014 1,11 0,65 2,56 1,70 10,50 0,06 4,68 5,95 104

2011 1,51 0,59 3,14 2,21 10,70 0,04 6,59 4,98 104

Medel 2008-2020 1,65 0,63 6,85 3,25 11,44 0,09 5,98 9,68 111

Medel 1995-2008 6,29 1,47 27,40 5,02 24,50 0,10 11,40 19,70 310

Trend Stabilt Stabilt ? Minskar Minskar Ökar? Minskar Ökar? Stabilt  
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10 Stora Stråsjöbäcken 

Stora Stråsjöbäcken avvattnar Stora Stråsjön på Villingsbergs skjutfält och är ett tillflöde 

till Rösimmens södra ände. Bäcken har en nära nog konstant hög halt av kobolt, så även i 

år. Blyhalterna pendlar mellan höga och måttligt höga. Glädjande för 2020 års provtagning 

är låga till mycket låga halter av arsenik, kadmium, krom, koppar och nickel. 

Tabell 11. Punkt 10 Stora Stråsjöbäcken 

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn

2020 2,96 0,95 38,50 1,12 11,90 0,14 3,09 19,70 418

2017 5,21 0,38 8,73 12,10 18,60 0,06 13,50 31,10 76

2014 5,82 1,47 62,90 1,98 16,10 0,08 9,08 35,40 187

2011 2,76 0,69 31,30 0,70 13,30 0,06 3,54 11,00 129

Medel 2008-2020 4,19 0,87 35,36 3,98 14,98 0,08 7,30 24,30 203

Medel 1995-2008 7,55 1,14 45,20 6,26 20,90 0,08 11,60 30,20 204

Trend Minskar Minskar? Konstant? Minskar? Minskar ? Stabilt Minskar? ? ?  

11 Grytsjöbäcken 

Grytsjöbäcken avvattnar Stora Grytsjön till Lilla Grytsjön, Vattnet avleds sedan till 

Älvlången. Positivt vid 2020 års provtagning är att man kan se att nästan alla tungmetaller 

minskar. Kvicksilver går dock emot denna trend. Kobolt är dock också oklart, men har på 

senare år i alla fall legat på måttliga halter. 

Tabell 12. Punkt 11 Grytsjöbäcken 

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn

2020 2,48 0,33 25,60 1,44 6,80 0,14 2,50 12,20 66

2017 6,08 0,79 23,60 9,89 17,50 0,12 13,10 31,50 136

2014 3.66 0,38 17,40 3,90 10,60 0,12 6,29 13,90 95

2011 2,72 0,39 31,70 1,97 9,94 0,04 5,10 9,17 92

Medel 2008-2020 3,76 0,47 24,58 4,30 11,21 0,11 6,75 16,69 97

Medel 1995-2008 7,52 1,26 34,90 4,66 21,60 0,08 11,30 26,10 240

Trend Minskar? Minskar Minskar? Minskar? Minskar Ökar Minskar Minskar Stabilt  

12 Hovmantorpasjöns utlopp 

Tungmetallhalterna i Hovmantorpasjöns utlopp tycks överlag minska, åter igen med 

undantag för kvicksilver. 
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Tabell 13. Punkt 12 Hovmantorpasjöns utlopp 

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn

2020 2,85 0,71 27,10 1,36 8,17 0,18 3,69 16,60 102

2017 6,27 1,47 16,30 8,15 18,70 0,20 12,10 29,30 132

2014 2,74 0,82 8,89 4,15 10,80 0,07 8,93 11,00 113

2011 2,13 0,62 5,75 1,36 12,90 0,05 3,52 6,74 82

Medel 2011-2020 3,50 0,91 14,51 3,76 12,64 0,12 7,06 15,91 107

Medel 1995-2008 7,83 1,83 38,60 5,38 20,20 0,12 13,20 25,80 252

Trend Minskar Minskar Minskar? Minskar? Minskar Ökar? Minskar Minskar? Minskar  

14 Rösimmens inlopp (Bredtjärnsbäcken) 

Bredtjärn är en mindre mossomgiven tjärn som ligger i mittlinjen på skjutfältet och 

Bredtjärnsbäcken är ett tillflöde till Rösimmen. Värt att nämna här är en möjlig ökning av 

bly och arsenik. I denna punkt tycks kvicksilvret hålla sig tämligen stabilt på låga halter, 

även om det just 2020 nådde måttliga halter. 

Tabell 14. Punkt 14 Rösimmens inlopp (Bredtjärnsbäcken) 

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn

2020 5,55 0,36 26,60 1,78 7,10 0,14 4,46 19,30 96

2017 4,85 0,62 11,50 11,10 18,40 0,08 12,80 20,90 104

2014 2,62 0,38 7,76 4,85 10,10 0,10 7,87 10,50 104

2011 1,91 0,61 8,19 2,25 13,00 0,07 5,16 9,51 130

Medel 2008-2020 3,73 0,49 13,51 5,00 12,15 0,09 7,57 15,05 109

Medel 1995-2008 6,15 0,86 41,80 4,48 22,20 0,10 7,80 17,90 177

Trend Ökar? Minskar Minskar? ? Minskar Stabilt ? Ökar? Minskar  

16 Älgsimmens inlopp 

Överlag verkar tungmetallhalterna i Älgsimmens inlopp minska. En eventuell ökning kan 

endast ses för kvicksilver. 

Tabell 15. Punkt 16 Älgsimmens inlopp 

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn

2020 2,82 0,64 26,80 1,29 8,99 0,16 3,64 15,70 72

2017 5,85 1,27 29,00 12,40 21,50 0,10 15,20 33,50 161

2014 4,73 0,84 23,70 3,79 11,30 0,10 8,06 29,50 161

2011 2,30 0,69 25,90 2,37 10,80 0,15 3,85 12,20 107

Medel 2008-2020 3,93 0,86 26,35 4,96 13,15 0,13 7,69 22,73 125

Medel 2003-2008 10,40 1,53 36,60 6,64 13,80 0,08 14,40 22,80 296

Trend Minskar Minskar Minskar? Minskar? Minskar ? Ökar? Minskar ? Minskar  
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13 Stora Gårdsjöns utlopp – Referens 

Det intressanta med Stora Gårdsjön, referenssjön som är opåverkad av Bofors skjutfält, är 

att den i mångt och mycket inte uppvisar några bättre halter på tungmetaller. Halterna är i 

de flesta fall jämförbara eller t o m högre än recipienterna på skjutfältet. 

Tabell 16. Punkt 13 Stora Gårdsjöns utlopp, referenspunkt 

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn

2020 5,07 0,91 24,90 3,41 9,89 0,17 4,79 22,20 176

2017 4,89 1,00 13,60 10,60 16,40 0,14 11,30 21,30 104

2014 3,26 1,07 11,30 14,80 10,40 0,09 9,62 12,80 133

2011 2,06 0,45 5,70 3,08 8,61 0,08 2,60 7,55 62

Medel 2008-2020 3,82 0,85 13,88 7,97 11,33 0,12 7,08 15,96 119

Medel 1995-2008 7,90 2,37 51,30 5,24 17,20 0,09 12,80 23,70 301

Trend Minskar? Minskar ? ? Minskar ? Ökar? Minskar Ökar? Minskar?  

8.4.2 Slutsats från vattenprovtagningarna  

Det största problemet i vatten på skjutfältet liksom troligen i de flesta vatten i Kilsbergen  

är förhöjda halter av kvicksilver och arsenik och bly (även stora Gårdsjön har förhöjda 

halter). Ingen av dessa metaller kan härledas till verksamheten på skjutfältet utom 

eventuellt bly som har använts i kruttillverkning. Det går dock inte med säkerhet att utläsa 

någon påverkan från SBTCs verksamhet i de provpunkter som borde ha en påverkan från 

blyhaltigt krut, d v s Rotbäcken och Rösimmens utlopp. I Rotbäcken har delvis höga 

blyhalter uppmätts, men lika höga halter har även uppmätts i Tuvtjärnsbäcken och Stora 

Stråsjöbäcken. I 2020 års provtagning har fyra prov högre blyhalt än Rotbäcken (St. 

Gårdsjön, Nollprovet, St. Stråsjöbäcken och Rösimmens inlopp). 

Rotbäcken avvattnar den del av skjutfältet där den absoluta merparten av provningen 

genomförs. Därför vore det logiskt att det är där störst påverkan från skjutfältet borde 

kunna ses. Rotbäcken är förvisso den punkt som de senaste fyra åren har haft näst flest 

värden med höga halter tillsammans med Tuvtjärnsbäcken. Endast Stora Stråsjöbäcken har 

haft fler. Halterna i Rotbäcken verkar dock minska utom för kvicksilver och eventuellt 

zink. Zink ligger dock fortfarande på låga halter.  

Kobolt är ytterligare en metall som finns i förhöjda halter i vatten på skjutfältet.  Stora 

Stråsjöbäcken som avvattnar en del av Villingsbergs skjutfält har över åren haft de högsta 

halterna av kobolt, och så även 2020. Även nollprovet från södra Kilsbergen har måttligt 

hög halt, vilket innebär att detta verkar vara ett fenomen som finns i hela Kilsbergen. 

8.4.3 Bedömning av risken för ökade utsläpp till vatten p g a ökningen av 

skott enligt denna ansökan 

Om antalet skott på skjutfältet ökar i enlighet med denna ansökan (nästan en dubblering) 

så innebär det inte per automatik att hela skjutfältet belastas med en dubblering av antalet 

skott. Den stora ökningen ser vi på mellankaliber, 84 mm granatgevär, vilket vanligtvis 
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skjuts med korta skjutavstånd och där ammunitionen samlas i ett kulfång. Denna typ av 

provning kommer främst belasta våra mest frekvent använda provplatser i sydvästra delen 

av skjutfältet (bild 16) och en eventuell ökning av metaller bör i så fall kunna ses i 

Rotbäcken. Krutet till granatgevär innehåller inte bly så från denna typ av provning sker 

ingen ökning av denna metall. Provplatsen vid Övre/Nedre kommer inte beläggas med 

någon ökning, men här skulle eventuellt en ny provpunkt för vattenprovtagning kunna 

förläggas för att kontrollera vatten från denna provplats. Diket som avvattnar Övre/Nedre 

mynnar ut i Svartälven uppströms Valåsens sågverk. 

 

 

Bild 16. Karta över sydvästra delen av skjutfältet där majoriteten av provningen äger rum. Rotbäcken 

avvattnar alla av de mest frekvent använda provplatserna utom Övre/Nedre. 

I och med att den typ av provning som ökar mest är sådan där det finns en möjlighet att 

samla upp ammunitionsskrotet så bedömer SBTC att tungmetallhalterna i vattendragen 

inte kommer att öka. Troligen är halterna mer beroende av pH i vattendragen än av de 

mängder som skjuts för spridningen av tungmetaller. Vid majoriteten av provplatserna går 

vattenflödena via torvmossar, vilka har en stor förmåga att binda tungmetaller.  

8.4.5 Åtgärder 

SBTC ser i dagsläget inget behov att genomföra åtgärder för att minska tungmetaller i 

ytvattnet eftersom det inte finns någon tydlig trend att dessa ökar p g a vår verksamhet. 

Det vi kan göra och redan gör är att i möjligaste mån samla upp ammunitionsrester. 

Fortsatt övervakning av tungmetaller i ytvattnet kommer att ske. 
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8.5 Utsläpp till luft 

SBTC har ingen egen produktion av produkter, företaget är ett tjänsteföretag som 

genomför provning åt kunder. Luftutsläppen från provningsverksamheten varierar därför 

utifrån den typ av provning som genomförs. Den övervägande delen av provningarna 

består av provskjutning av olika typer av vapen eller ammunition. Oavsett om det är 

vapnet eller ammunitionen som provas så är det förbränningen av de energetiska 

komponenterna (exempelvis krut och sprängämne) i ammunitionen som skapar 

luftutsläpp. 

Fyra huvudtyper av ammunition skjuts på SBTC, barlastade granater, spränggranater, 

rökgranater och lysgranater. Samtliga granattyper använder någon sorts krut för 

framdrivningen. 

När krut och sprängämne brinner eller detonerar bildas i huvudsak kolmonoxid, kvävgas, 

koldioxid och vatten. Kolmonoxiden ombildas till koldioxid i atmosfären. Med de 

mängder krut och sprängämnen som redovisas nedan blir utsläppet av koldioxid till luft 13 

ton från krut och 1 ton från sprängämne per år. Eftersom råvaran till krut tills största delen 

består av cellulosa så kommer den övervägande delen av koldioxidutsläppen från 

förnyelsebar råvara.  

Skjutning kan även sprida tungmetaller lokalt runt provplatserna. Bly var tidigare ett 

vanligt tillsatsmedel i krut men i och med REACH-lagstiftningen har detta ämne fasats ut 

vid nytillverkning. Den spridning av bly som påvisas i de mätningar som SBTC utför 

bedöms därför komma från den provning där äldre drivladdningar används. Vår 

bedömning är därför att spridningen av bly kommer minska i takt med att äldre produkter 

fasas ut. Övriga metaller härrör från granaterna. Som ett exempel används koppar i 

granatgördlar.  När granaterna lämnar eldröret sprids kopparpartiklar runt provplatsen. På 

samma sätt sprids andra metaller när granater detonerar eller träffar de stenvallar som 

tjänar som kulfång på provplatserna. 

Röksatser består vanligtvis av titantetraklorid och kalciumsilikat. När titantetraklorid 

sprids ut i luften reagerar den med vattnet i luften och bildar titandioxid (som är helt 

ofarligt) som ger den vita färgen och saltsyra som förenar sig med luftfuktigheten och 

bildar en dimma. Inga farliga restprodukter bildas. 

Lyssatsen består vanligtvis av en blandning av magnesium och natriumnitrat. Magnesium 

och natriumnitrat  ger vid förbränning magnesiumoxid, natriumoxid och kvävgas där 

magnesiumoxiden står för den absolut största delen. Röken och de fasta restprodukterna 

från lyssatsen är svagt basiska, men lämnar inga farliga restprodukter i naturen.  

Utsläpp från företagets transporter beskrivs i ett separat kapitel. 
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8.5.1 Nutidsanalys av luftutsläpp  

8.5.1.1 Utsläpp till luft per provplats  

SBTC bokför samtliga skott som skjuts. En genomgång av databasen ger följande 

medelvärden per år för de senaste tre åren: 

 Röksats  227 kg 

 Lyssats  197 kg 

 Explosiver  2 275 kg 

 Krut   20 215 kg 

Nedan följer diagram (Diagram 16 - 19) som visar utsläpp av en viss komponent kopplat 

till provplats. ”0” avser temporära/tillfälliga provplatser i övrig på skjutfältet och ”Linjen 

spec” avser nedslagsplatser längs med mittlinjen på skjutfältet. Diagrammen är baserade 

på ett treårsmedelvärde (2018-2020). All ingående data är information om utsläpp 

tillhandahållen av SBTCs kunder. 

 

Diagram 16. Antal kilo röksats som provas per år på respektive skjutplats baserat på ett medelvärde från 

2018, 2019 samt 2020 
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Diagram 17. Antal kilo lyssats som provas per år på respektive skjutplats baserat på ett medelvärde från 

2018, 2019 samt 2020 

 

Diagram 18. Antal kilo explosivämnen som provas per år på respektive skjutplats baserat på ett medelvärde 

från 2018, 2019 samt 2020 
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Diagram 19. Antal kilo krut som provas per år på respektive skjutplats baserat på ett medelvärde från 2018, 

2019 samt 2020 

8.5.1.2 Mossprover vid provplats Björnen  

Vid provplats Björnen, som är en av de mest frekvent använda provplatserna, har 

mossprover (husmossa) samlats in sedan 2012 för att analysera omfattningen av 

tungmetallspridningen runt provplatser. Björnen har valts ut för provtagning eftersom den 

platsen representerar ett worst-case vad gäller luftspridning. Provtagning har skett varje år 

mellan 2012-2016. Numera kommer provtagning ske vart femte år, d v s nästa 

provtagning blir hösten 2021. Vid senaste mossprovtagningen togs mossprover i 

punkterna B, C, J, K, L, M, T och Ö. Dessa punkter är rödmarkerade i kartan nedan (bild 

17). Som referens används en punkt (Sundsbrostugan) ca 4 km nordväst om Björnens 

provplats, samt bakgrundshalter från IVLs nationella provtagning. 
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Bild 17. Positioner för provpunkter vid provplats Björnen, rödmarkerade. Referensprovet (Sundsbrostugan) 

ligger utanför kartbilden, ca 4 km nordväst om provplatsen. 

IVL undersöker på uppdrag av Naturvårdsverket tungmetalldepositionen i Sverige genom 

att analysera mossprover. Dessa undersökningar har genomförts sedan 1975. Deras 

bedömning är att metoden att använda mossor för att mäta belastning för olika metaller 

över Sverige har fungerat mycket väl och speglar i hög grad både depositionsgradient och 

påverkan av lokala utsläppskällor för de flesta av de analyserade metallerna. IVL har delat 

in Sverige i 6 zoner. Karlskoga ligger i zon 4 som ungefär motsvarar Svealand, se 

provresultat i tabell 17. 

Tabell 17 IVL zon 4, medelvärde 2015,   Tabell 18. Analysresultat, mg/TS för referenspunkten vid   

 mg/TS.    Sundsbrostugan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*2016 års zinkvärde 

bedöms som felaktigt och har därför inte tagits med i medelvärdet för referenspunkten. 

 2012 2013 2014 2015 2016 Medel 

As <0.3 0,106 <0.1 0,133 0,484 0,22 

Cd 0,0762 0,089 0,0906 0,141 0,143 0,11 

Co 0,114 0,151 0,141 0,138 0,454 0,20 

Cr 0,489 0,355 0,58 0,579 0,884 0,58 

Cu 6,21 4,17 13,6 6,37 7,29 7,5 

Hg 0,0483 0,0567 0,0445 0,068 0,0746 0,058 

Mn 254 262 232 326 310 280 

Ni 1,49 0,913 2,33 0,882 1,14 1,4 

Pb 1,93 2,43 2,29 2,80 3,52 2,6 

Zn 39 36,3 39,9 34,3 520* 37 

 
IVL 

2015 

As 0,071 

Cd 0,13 

Co 0,12 

Cr 0,45 

Cu 4,1 

Hg 0,039 

Mn 504 

Ni 0,51 

Pb 1,3 

Zn 38 
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Referensproven från Sundsbrostugan för 2016 ligger generellt sett över IVL:s medelvärde 

för Mellansverige (zon 4). En liten osäkerhet finns om skillnaden kan bero på att IVL i 

huvudsak analyserar väggmossa. Skillnaden borde dock inte vara så stor i och med att IVL 

trots allt har husmossa som ett alternativ. Skillnaden borde i stället bero på lokala 

belastningar från bergrund/jordmån (As) och/eller luftburna föroreningar från industrier. 

Resultaten från mossprovtagningen vid Björnen redovisas i tabellerna 19 till 23. I 

tabellerna är värden som överskrider referensmedelvärdet (Sundsbron) mer än 2 ggr 

markerade med gult, och de som överskrider med mer än 10 ggr med orange. 

Tabell 19. Analysresultat, mg/kg TS för B och C, Tabell 20. Analysresultat, mg/kg TS för  

öster om Björnen.   J och Ö, söder om Björnen.  

 B 2012 B 2016 C 2012 C 2016 

As <0.3 0,137 <0.3 0,168 

Cd 0,18 0,184 0,177 0,131 

Co 0,279 0,295 0,234 0,201 

Cr 1,93 1,82 1,59 1,16 

Cu 108 232 35,4 47,7 

Hg 0,0784 0,0673 0,0738 0,0538 

Mn 283 635 370 522 

Ni 5,03 6 2,74 2,04 

Pb 18,8 33,5 10,4 9,79 

Zn 58,5 82,6 56,9 71 

 
 
Tabell 21. Analysresultat, mg/kg TS för K,   Tabell 22. Analysresultat, mg/kg TS för 

sydöst om Björnen.    L och T, Väster om Björnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 23. Analysresultat, mg/TS för M, norr om Björnen. 

 J 2013 J 2016 Ö 2015 Ö 2016 

As 0,171 0,187 0,135 0,147 

Cd 0,16 0,2 0,268 0,149 

Co 0,308 0,463 0,288 0,284 

Cr 1,63 2,56 0,778 1,02 

Cu 140 346 25,6 38,1 

Hg 0,0524 0,0428 0,061 0,0631 

Mn 202 281 263 350 

Ni 5,2 7,58 1,70 2,06 

Pb 18,6 12,7 6,65 5,63 

Zn 35,1 72,4 53,4 59,7 

 L 2013 L 2016 T 2014 T 2016 

As 0,212 0,226 0,145 0,188 

Cd 0,194 0,206 0,279 0,17 

Co 0,286 0,311 0,185 0,176 

Cr 1,96 1,59 0,847 0,97 

Cu 36 123 28,8 30,8 

Hg 0,103 0,0763 0,0624 0,0665 

Mn 276 476 301 298 

Ni 2,93 3,74 2,09 2,04 

Pb 9,36 18,8 8,1 7,03 

Zn 51,6 84,6 54,4 69,8 

 K 2013 K 2016 

As 0,15 <0.1 

Cd 0,0862 0,128 

Co 0,107 0,13 

Cr 0,715 0,45 

Cu 12,6 18,7 

Hg 0,0516 0,0521 

Mn 466 851 

Ni 1,25 1,13 

Pb 2,92 3,24 

Zn 22,3 67,8 
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 M 2012 M 2016 

As <0.1 0,128 

Cd 0,151 0,107 

Co 0,136 0,133 

Cr 0,604 0,687 

Cu 18,5 32,2 

Hg 0,0385 0,0375 

Mn 339 358 

Ni 1,44 1,48 

Pb 7,38 7,16 

Zn 31,6 48 

 

Analyserna visar på tydligt förhöjda halter av bly och koppar i alla riktningar runt 

provplatsen, jämfört med referensprovet, utom mot sydöst. En tydligt avtagande trend i 

blyhalterna kan ses med avståndet från pjäsplatsen. Kadmium, krom och zink visar 

förhöjda halter i tre riktningar, öster, söder och väster om pjäsplatsen. I vissa fall har 

halterna stigit sedan förra provtagningen och i andra fall sjunkit. Med andra ord är det 

svårt att i dagsläget se några trender. 

Det framstår som klarlagt att det är koppar som är det ämne som har den största 

spridningen och de högsta halterna, följt av bly. Spridningen följer också relativt väl det 

som kan förväntas utifrån de förhärskande vindarna. 

8.5.2 Framtidsapproximation av luftutsläpp  

De förväntade framtida utsläppen av kolmonoxid, koldioxiddioxid, kvävgas och vatten är 

direkt proportionella mot antalet skjutna skott, vilket betyder att en ökning av en viss typ 

av provning ökar utsläppen i motsvarande grad. När det gäller utsläppen av bly så bedöms 

dessa inte öka utan på sikt avta när gammalt krut, innehållande bly, är förbrukat. Övriga 

metaller är svårare att förutspå eftersom dessa beror mycket på typen av granat. Koppar 

kan det dock ske en ökning av eftersom det oss veterligen inte pågår något arbete för att 

ersätta koppar i granatgördlar. 

8.5.3 Åtgärder 

SBTC ser inga stora möjligheter att förhindra spridning av tungmetaller runt 

provplatserna. Det som går att göra är att rensa kulfång och andra mål från större 

metallrester vilket sker regelbundet. 

Kraven på militära produkter är betydligt högre än på civila produkter. Produkterna ska 

fungera och vara säkra i extrema miljöer och ofta krävs en livslängd på mer än 20 år. Detta 

är en stor utmaning för tillverkarna och det krävs stora insatser och tar lång tid att 

miljöanpassa produkterna. Provningen på SBTC är en del av det arbete som pågår för att 
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fasa ut miljöfarliga ämnen i militära produkter och vi har liten möjlighet att påverka 

innehållet i produkterna som provas hos oss. 

8.6 Landskapsbild 

På skjutfältet finns några högre anläggningar och master bl a två torn på 63 m vid 

Älgsimmen. Dessa anläggningar är inget som stör utanför skjutfältet. Inga nya 

anläggningar är planerade med anledning av den sökta utökningen. 

8.7 Kulturmiljö 

Inom Bofors skjutfält finns en del lämningar efter malmbearbetning, torp och en 

smalspårig järnväg ”Smalspåret”. I denna del kommer en kortare beskrivning göras. 

8.7.1 Fornsök 

I Riksantikvarieämbetets databas ”Fornsök” finns alla kända forn/kulturhistoriska 

lämningar i Sverige noterade. Kartorna nedan (Bild 18 och 19) är ett utdrag över 

skjutfältet. I och med att det är mycket tätare med noteringar utanför skjutfältet kan man 

anta att det mycket väl kan finns fler lämningar än de noterade även innanför skjutfältets 

gränser. En känd lämning som t ex inte finns med är resterna efter de tre torpen vid 

Abborrtjärn i skjutfältets sydvästra del. 

 

Den övervägande majoriteten av lämningar i Fornsök är rester efter torp och gårdar, de 

flest av dem övergivna runt förra sekelskiftet. Utöver detta finns vid Bogården och vid 

Hovmantorpasjön rester efter hyttor, Snöbergshyttan och Hovmantorpshyttan. Vid 

Höglunda, nära Utterbäck (kallades Utterbäcksgruvan) finns en f d mindre 

järnmalmsgruva, liksom vid Mon och vid Hovmantorpasjön. Den senare är mer en 

skärpning (provbrytning) än en riktig gruva. Två milstolpar i gjutjärn från 1800-talet finns 

längs med den väg som passerar Långsjön och går mellan Snöbergshyttan och 

Villingsberg. 

 

”Smalspåret” kallas den väg som är anlagd på den f d banvallen till Vikern-Möckelns 

järnväg. Denna järnväg var klar 1873 och bröts upp 1907. Som namnet antyder så hade 

den mindre spårvidd än ”normalspårig järnväg nämligen 802 mm (normalspårig 1435 

mm). Järnvägen gick mellan Degerfors och Striberg och användes i huvudsak för transport 

av malm. 
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Bild 18. Fornlämningar och kulturlämningar på A-området (ständigt avlyst). Röd cirkel med run-R visar 

fornlämning (lämning efter mänsklig aktivitet som tillkommit före 1850), Blåcirkel visar övrig 

kulturhistorisk lämning/möjlig fornlämning, Bruncirkel med kvadrat visar ”ingen antikvarisk 

bedömning”/”ej kulturhistorisk lämning”.  

 

På tre platser vid Älgsimmens strand och vid en plats vid Hagasjöns östra strand finns 

rester efter stenåldersboplatser (jägarstenåldern). Det man funnit är rester från bearbetning 

av stenverktyg i kvarts och flinta. 
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Bild 19. Fornlämningar och kulturlämningar på nordöstra delen av skjutfältet. Röd cirkel med run-R visar 

Fornlämning (lämning efter mänsklig aktivitet som tillkommit före 1850), Blåcirkel visar övrig 

kulturhistorisk lämning/möjlig fornlämning, Bruncirkel med kvadrat visar ”ingen antikvarisk 

bedömning”/”ej kulturhistorisk lämning”. 

8.7.2 Provningsverksamhetens påverkan på kulturmiljöerna 
Det kommer inte att ske några större förändringar för kulturmiljön förutsatt att den 

framtida verksamheten bedrivs på liknande sätt som idag.  

 

Nuvarande och sökt verksamhet medför att delar av skjutfältet är ständigt avlyst, medan 

resten av skjutfältet periodvis kan vara stängt för allmänheten. Möjlighet finns att besöka 

kulturellt intressanta områden i sällskap med guide från skjutfältets personal. 

Vid en eventuellt framtida nedläggning blir B-E delen av skjutfältet ständigt tillgängligt 

för besökare och därmed finns bättre möjligheter att se kulturintressanta områden inom 

denna del. Område A, som idag är ständigt stängt och endast tillgängligt med guide från 

SBTC kommer sannolikt aldrig att bli helt öppet p g a att vissa delar är för farliga att vistas 

i. 

8.8 Buller 

8.8.1 Generellt om skottbuller 

Den miljöaspekt som påverkas mest av den sökta utökningen är buller. Framför allt gäller 

det skottbuller och buller ifrån sprängningar. Då SBTC inte själva styr vad som provas är 

den mest relevanta bedömningen att fördelningen av olika vapensystem och kalibrar som 

provas kommer vara densamma som idag, även om volymerna ökar. Fördelningen av 

kalibrar varierar periodiskt mot bakgrund av kundbehovet men är utslaget över tid i 
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princip konstant. Kanonbuller och ljudet ifrån detonationer hörs långt. Frekvensinnehållet 

är lägre än vid finkalibriga vapen och dämpningen är lägre i låga frekvenser. Av den 

anledningen mäts kanonbuller i vägning dB(C) i stället för dB(A). 

 

Bullret ifrån en kanon kan delas i tre delar. Dels bullrar själva utskjutningen, där krut 

omsätts för att driva iväg en projektil. För de största kanonerna vi provar med 155 mm 

kaliber omsätts ca 15 kg krut. Projektilen väger upp mot 50 kg och lämnar eldröret med 

upp till 1000 m/s. Utskjutningen är normalt den dimensionerande bullerkällan, särskilt 

som skjutning sker från provplatser i närheten av Karlskoga.  

 

Under projektilbanan (beroende på banans höjd) utbreder sig en bogvågsknall, vilket är en 

”ljudbang” ifrån granaten. Denna kan vara stark, men uppträder normalt enbart inne på 

skjutfältet, där endast SBTC egen personal finns. I sällsynta fall kan ljudet höras utanför 

skjutfältet norr om detsamma. Detta ljud böjer av uppåt på grund av luftens minskande 

densitet vid tilltagande höjd. 

 

Slutligen uppstår en bullerstörning ifrån granaten där den landar. Merparten av granaterna 

är enbart barlastade (med sand och cement) eller markeringsladdade och inte fyllda med 

sprängämne varför inget nämnvärt buller uppstår. I vissa fall då det är en skarpladdad 

granats fulla funktion som provas är den helskarp. En skarp granat i 155 mm kaliber 

innehåller upp mot 8 kg explosiv vara. Oftast TNT eller något modernare sprängämne med 

motsvarande explosiva egenskaper. I dessa fall uppkommer även ett buller ifrån denna 

detonation. Mindre kalibrar har mindre sprängämne och i andra änden på skalan är den 

ungefärliga sprängämnesvikten i en 40 mm granat ca 0,1 kg. Bullerstörningen är dels en 

funktion av sprängämnesvikten och dels av detonationshöjden över marken. Ju högre höjd 

desto större spridning. Detonationshöjden kan inte SBTC styra, den styrs av syftet med 

aktuellt prov. 

 

Granatkastare och artilleri, där typiska skjutavstånd är från 2 km upp mot 25 km på Bofors 

skjutfält är vapensystem med varierbar laddningsvikt. (Max skottvidd för en modern 

artilleripjäs överstiger 40 km. SBTC har skjutit 46 km, och inom ett fåtal år kan sannolikt 

60 km uppnås.) Man väljer ett visst antal delladdningar normalt beroende på vilket 

skjutavstånd som önskas. Utskjutningsbullret ifrån dessa vapentyper måste därför kopplas 

till vilken laddning som nyttjas. Dimensionerande för bullerspridning är högsta laddning. 

Vad denna kallas skiljer sig mellan olika vapensystem. Oftast är namnet en siffra. Syftet 

med provet avgör vilken laddning som måste väljas. 

 

Max 25 km skottvidd kan uppnås på Bofors Skjutfält, och vid avstånd över 24 km måste 

Övres skjutplats nyttjas. (Provplatsen närmast Karlskoga.) Längre än 25 km kan i princip 

bara skjutas över land på Älvdalens skjutfält (i Sverige). SBTC har för ändamålet en 

miljöprövad skjutplats drygt en mil norr om Älvdalens skjutfält, där granaterna landar på 

skjutfältet. Där kan skjutavstånd på upp mot 40 km åstadkommas. Platsen nyttjas 

sporadiskt, mellan 0 och 20 dagar om året. SBTC har svårigheter att få tillgänglighet till 
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Älvdalens skjutfält, då det frekvent nyttjas av Försvarsmakten och FMV. SBTC behov är 

underordnat statens. SBTC behov överstiger tillgången på skjuttider.  

 

Vibrationer i mark kan inte spridas utanför skjutfältet, och luftstötvåg kan bara uppträda 

mycket nära detonationer (meter) vid dessa sprängämnesvikter. Det som kan uppfattas 

som en stötvåg på längre avstånd är en tryckstegring som kommer ifrån ett plötsligt starkt 

ljud, inte per definition en stötvåg som ju går i överljudsfart. Störningen är därmed buller. 

 

8.8.2 Vapenkonstruktionens inverkan på bullerspridningen. 

Det finns ett samband mellan vapenkaliber och buller, men det är en förenkling av 

verkligheten som inte alltid stämmer. Vapentypen, laddningsvikten och även detaljer i 

konstruktionen avgör till stor del bullervolymen. 

 

För en kanon eller haubits finns ett samband mellan buller och kaliber, men krutmängden 

är en mycket viktig parameter. Högsta laddning ifrån en 10,5 cm haubits bullrar mer än 

lägsta laddning ifrån en 15,5 cm haubits. Mynningens utformning är viktig. De flesta 

haubitsar, men även vissa kanoner har olika typer av mynningsbromsar, som dämpar 

rekylkrafterna genom att tvinga krutgaser och därmed energi bakåt och åt sidorna. Då det 

oftast är bakåt och åt sidorna bullret utgör ett problem för närboende så är 

mynningsbromsens konstruktion kritisk för bullerspridningen.  

 

Granatkastare utgörs av ett stående ”rör” på fot som laddas (oftast) manuellt uppifrån. Den 

skjuter granaterna snett uppåt, och tar stöd mot marken för att hålla emot rekylen. En 

grovkalibrig granatkastare bullrar mer än en liten granatkastare men mindre än en 

mellankalibrig kanon då den har betydligt mindre krut och dessutom sprider ljudet uppåt. 

En vanlig vapenfamilj som provskjuts på SBTC är vapen med gasutströmning bakåt. 

Dessa skjuts vanligen ifrån axeln och kastar ut 2/3 av krutgaserna eller en motmassa av 

saltvatten bakåt. De tar därmed ”stöd” av bakomliggande luft för att hålla nere rekylen. På 

grund av gasernas hastighet har dessa vapen högre frekvenser i sitt buller, vilket normal 

gör att bullret dämpas fortare som funktion av avståndet. Konstruktionen medför dock att 

höga energinivåer går bakåt. Vid samma kaliber är bullret ifrån denna vapenfamilj bakom 

och nära vapnet likvärdigt med bullret ifrån en kanon, men bullret dämpas snabbare på 

grund av att ljudet har högre frekvensinnehåll. 

 

Vad gäller finkalibervapen är bullerspridningen knappast relevant utanför skjutfältets 

gränser och vi anser därför inte att det är rimligt att begränsa dessa skott. 

 

Då indelning i alla olika varianter och kategorier av vapensystem skulle bli omöjligt 

tilltrasslad ansöker SBTC vad avser mängden tillåtna skott med följande förenklade 

indelning: 

 skjutning av totalt 25 000 skott årligen av mellan- och grovkaliber varav maximalt 

6 000 skott av grovkaliber 
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 indelningen i kaliber görs enligt följande: 

Finkaliber: < 20 mm, inklusive granattillsatser till finkalibervapen och 

granatsprutor 

Mellankaliber: 21 - 89 mm, inklusive 120 mm granatkastare 

Grovkaliber: > 89 mm, undantag 120 mm granatkastare 

Indelningen fångar därmed upp de betydande skillnader som beskrivs ovan. 

8.8.3 Vädrets inverkan på bullerspridningen. 

De flesta torde ha upplevt att ljudutbredningen är mycket väderberoende. En kall vindstilla 

vintermorgon kan även ett samtal i normal samtalston höras långt. Vindriktning och 

vindstyrka påverkar utbredningen. Svag medvind är det mest optimala. Starkare vindar 

oavsett riktning orsakar turbulens som bryter sönder ljudvågorna. Luftens täthet spelar in. 

Ju högre lufttryck desto bättre utbredning. Nederbörd försämrar utbredningen. 

Markbeskaffenheten påverkar och ett snötäcke dämpar utbredningen. 

Temperaturgradienten påverkar mängden vertikala luftrörelser vilka också stör 

ljudutbredningen. 

 

Ett viktigt fenomen är temperaturinversion. En sådan finns ofta närmast marken upp till ca 

150 m höjd, men kan också finnas på högre höjd. I en inversion blir det varmare med 

tilltagande höjd i stället för normalfallet kallare. Inversioner bryts upp av solinstrålning 

(termik) eller vindar. Inte sällan bryts markinversionen sommartid på förmiddagen och 

återkommer på kvällen.  En inversion utgör ett ”lock” som gör att ljudvågornas utbredning 

bromsas, och delar av energin istället studsar tillbaka. Olika skikt kan samverka, vilket gör 

att ljudet kan fokuseras till en viss punkt på marken. Vid bullermätning av repetitivt buller 

i det fria vid inversion kan det vara flera dB skillnad mellan två mätpunkter med 50 m 

mellanrum. Fenomenet kan med yttersta svårighet predikteras, och aldrig i detalj. Sådana 

”nodpunkter” flyttar sig dessutom hela tiden. De uppstår och försvinner på några minuter. 

Atmosfärens parametrar är ytterst sällan stilla utan förändras hela tiden under dagens lopp. 

Sällan är den ena dagen den andra lik, även om vädret i princip är detsamma. 

 

Sammanfattningsvis är det inte möjligt att innan ett skott avlossats avgöra hur stor 

bullerspridningen och bullervolymerna kommer att bli. Det är alldeles för många variabler 

som inte kan mätas eller ens predikteras. Då skottet väl är avlossat kan det inte tas tillbaka. 

8.8.4 Avståndets inverkan på bullerspridningen. 

Varje fördubbling av avståndet ifrån en ljudkälla minskar i det normala enskilda fallet 

ljudvolymen med 6 dB. 3 dB minskning innebär en halvering av ljudets effekt. Av detta 

följer att avståndet mellan mottagaren och bullerkällan är en mycket viktig faktor för att 

nedbringa buller. Ett litet fiktivt räkneexempel: 

 

Avståndet till närmsta samling av boende (Hyttfallet) ifrån provplats Övre är 450 m. Låt 

oss antaga att vid ett visst skjutprov upplever de närmast boende en bullernivå om 95 
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dB(C). Flyttas den skjutningen till provplats Björnen är avståndet 1,6 km vilket ger en 

bullernivå om 84 dB(C). Detta innebär en halvering av effekten nästan fyra gånger vilket 

ger att drygt 6% är kvar av ursprunglig bullereffekt. Flyttar skjutningen ännu längre in på 

skjutfältet till skjutplats Lillen är avståndet 3,4 km. Detta ger en bullernivå om 78 dB(C) 

och gör att endast 1,5% av ursprunglig effekt kvarstår. 

 

Som synes är avståndet till bullerkällan essentiellt för att nedbringa buller.  

8.8.5 Bullerdämpande åtgärder 

Buller kan dämpas vid källan eller vid mottagaren. Att notera är att stötvågor tämligen lätt 

kan styras vilket inte gäller ljud. Bullerskärmar är en möjlighet att begränsa t. ex. 

trafikbuller. Framgångsfaktorer för att dämpa ljud med en bullerskärm är att skärmen skall 

vara nära bullerkällan, och ju lägre frekvenser som skall dämpas desto större måste 

skärmen vara för att förhindra att ljudet ”smiter förbi”. (Grundläggande akustik, Lunds 

universitet, januari 2005 TVBA-3116 Tredje upplagan) 

 

Kanonbuller har ett stort inslag av låga frekvenser varför dämpning med skärmar och 

väggar är mycket svårt och ger begränsad effekt på ljudutbredningen, men trycknivåer 

nära vapnen som är svåra att hantera. Vi utreder ärendet och bevakar de möjligheter som 

finns.  

 

Andra mera långsökta möjligheter är att dämpa buller med en hög ”vägg” av vatten eller 

eldsflammor, men där ser vi inga praktiska möjligheter. 

8.8.6 Beräkningar av bullerstörningar 

WSP akustik har på uppdrag av SBTC beräknat bullerstörningar för närboende utifrån 

olika vapen, olika provplatser, samt med- eller motvind mot närboende. Resultatet 

presenteras i bilaga 6, ”Buller från skjutningar på Bofors skjutfält – tillståndsprövning”. 

WSP beräkningar visar att det är vid skjutning på provplatserna Övre och Nedre som flest 

boende kring skjutfältet blir utsatta för buller över 95 dB(C). Worst case är skjutning med 

Haubits 155 mm, hög laddning och medvind från Övre mot närboende i Karlskogas östra 

kant, då 419 personer kan bli berörda av buller på mer än 95 dB(C). Blåser det istället 

motvind (syd-västlig vind, vilket är vanligt förekommande) minskar antalet berörda till 78 

personer. 

WSP beräkningar visar att en flytt av så många skott som möjligt till andra skjutplatser än 

Övre/Nedre minskar antalet boende som kan påverkas av buller i samband med 

skjutningar betydligt. Detta gäller främst grovkalibriga skott då det är dessa som 

påverkar flest boende. 

 

Vindriktningen vid skjuttillfället är högst väsentlig för vilka ljudnivåer som påverkar 

närboende. Vid Bofors skjutfält är de vanligast förekommande vindriktningarna ca 60 

grader och ca 220 grader. Vindriktningen 60 grader representeras väl av de beräkningar 
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som utförts i medvindsfall i alla riktningar enligt beräkningsmodellen. Den andra 

dominerande vindriktningen, 220 grader, innebär motvind från Karlskogahållet. WSP har 

beräknat hur många som kan bli störda om det blåser motvind, d v s sydvästlig vind. 

Exempelvis så minskar antalet boende som kan påverkas av ljudnivåer över 90 dBC,Lx 

från ca 4185 till ca 229 när det blåser i riktning 220 grader i samband med skjutning med 

grovkalibrig Haubits 155 mm hög laddning vid Övre. 

 

WSP beräkningar visar att den sökta utökningen inte behöver innebära mer störningar för 

närboende under förutsättning att utökningen sker vid provplatser som ligger längre från 

bebyggelse. 

 

WSP har gjort beräkningar för buller från olika vapen bl a 120 mm granatkastare som 

SBTC ur bullersynpunkt vill klassa som ”mellankaliber”. Som framgår av tabell 6 i WSP 

rapport så bullrar en 120 mm granatkastare betydligt mindre än ett granatgevär (84 mm). 

SBTC anser därför att detta styrker klassningen av granatkastare som ett 

”mellankalibervapen” ur bullersynpunkt. 

8.8.7 Bullermätprojektet 

SBTC har tillsammans med Karlskoga kommun med stöd av WSP akustik genomfört en 

långtidsmätning av skottbuller på flera platser i Karlskoga. Mätningen har pågått sedan 1/9 

2020 (vecka 36). Sex mätpositioner är utplacerade nära och längre ifrån skjutfältet på 

relevanta platser. Data finns till och med 11/6 2021 (vecka 23). Syftet med mätningen har 

huvudsakligen varit att få underlag för detaljplaner för Karlskoga Kommun. Mätpunkterna 

är valda med tanke på detta. 

 

Samtliga grov- och mellankalibriga skott som avlossats har registrerats med avseende på 

skjutplats, tid och vapentyp. Dessutom har kompletta väderdata ifrån SBTC väderstation 

sparats vid samma tid. 

 

Avskjutna skott har korrelerats med alla mätta impulsljud över 79 dBLcx, tröskelnivå 

(nedan benämnt dB(C)). Ljud över 90 dB(C) har avlyssnats och ljud som inte varit 

skottbuller bortsorterats. Accelererande mopeder, bildörrar, byggbuller och barnskrik är 

exempel på bortsorterade ljud. Detta innebär att vi nu disponerar en komplett databas som 

sträcker sig över nio månader. En mängd analyser kan göras av denna databas. 

 

Ett exempel är hur mycket bullerstörningen kan bedömas öka eller minska som funktion 

av sökt tillstånd. 

 

Databasen innehåller alla data för 11 218 skott varav 901 grovkalibriga skott. Andelen 

grovkalibriga är färre än vad som skulle kunna vara förväntat under aktuell period, men 

som beskrivs i andra delar av MKB är det stora variationer mellan olika år.  
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De bullergränser som är intressanta att analysera är de som framgår i regeringens riktlinjer 

från1998 för skottbuller från artilleri och andra tunga vapen: 

 95 dBLcx för områden där antalet skott, med en ljudnivå på mer än 90 Lcx, 

överskrider ca 100 skott per år. 

 100 dBLcx för områden där antalet skott, med en ljudnivå på mer än 90 Lcx, 

underskrider ca 100 skott per år. 

Vid nyanläggning av skjutfält eller bostäder inom bullerområde ska 5 (dB) Lcx lägre 

värden eftersträvas. 

I områden där bullerexponeringen överstiger dessa värden ska skjutning under kvälls- och 

nattetid begränsas enligt detta beslut. Så är fallet i nuvarande tillstånd. 

Under aktuell period har 201 skott överskridit 90 dB(C) på någon av de sex 

mätpositionerna. För 95 dB(C) är det 17 skott som överskridit och högsta uppmätta värde 

är 98,1 dB(C). För att förenkla analysen behandlas samtliga mätpunkter som en mätpunkt, 

även om det endast är den närmaste mätpunkten som överskrider 90 dB(C) 100 gånger om 

året. 

Följande diagram erhålls om man plottar antal bullertillfällen i olika bullernivåer och 

skiljer buller från grovkalibriga vapen med buller ifrån mellankalibriga vapen.  

 

Diagram 20. Sammanställning av antal skott som överskridit viss bullernivå i dB(C).  

Data vid varje skott är från den av de sex mätpunkterna som givit det högsta värdet. 
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Som synes ger de mellankalibriga vapensystemens skott (vilka är i klar majoritet) fler 

störningstillfällen i lägre bullernivå. Men då avgiven energinivå är lägre än hos de 

grovkalibriga vapnen är det få skott som når upp till högre bullernivåer. Hos de 

grovkalibriga vapnen med höga energinivåer är skillnaden i antal mellan lågbullrande och 

högbullrande skott lägre. Den intressanta 90 dB(C)-gränsen passeras av drygt 7% av 

avskjutna grovkalibriga skott. Motsvarande siffror för mellankalibriga skott är 1% över 90 

dB(C). 

Andelen bullrande skott ifrån olika provplatser: 

Om man ur insamlad data räknar fram sannolikheten för överskridande av viss bullernivå 

beroende på ifrån vilken provplats provningen genomförs erhålls följande diagram: 

  

Diagram 21. Sammanställning av skjutplatsens sannolikhet att generera bullenivåer i olika intervall dB(C).  

Det kan t. ex. konstateras att skjuts ett grovkalibrigt skott ifrån Övre/Nedres provplats är 

sannolikheten att det någonstans i Karlskoga skall uppträda en bullerstörning på 95-100 

dB(C) närmare 14 %. Den sannolikheten är vid skjutning ifrån Lillen 0 % men kan 

givetvis inte uteslutas helt beroende på atmosfäriska anomalier som kan uppträda. 

Maximala störningsnivåer vid nuvarande och sökt miljötillstånd: 

Då vi nu har sannolikheten för bullernivåer som funktion av plats och kaliber kan den 

förväntade störningsnivån räknas fram i olika scenarier. 

Initialt ett exempel då vi maximerar skjutningarna utifrån dagens tillstånd och det läge 

som var 2005 då tillståndet erhölls. 

 

Totalt 90-95 95-100 >100 
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antal 

Övre / Nedre mellan 3000 10 0 0 
Övre / Nedre grov 500 236 69 0 
Roten / Björnen mellan 5000 74 6 0 
Roten / Björnen grov 2400 125 18 0 
Abbortjärn / Lillen 
mellan 1100 14 0 0 
Abbortjärn / Lillen 
grov* Ett fåtal  

   Summa 
 

459 93 0 

     1000 skott skjuts någon annanstans på skjutfältet varav 100 grova 
 *(Lillen inriktad mot mellankaliber) 

Tabellen är en fiktiv och utjämnad kombination av volymen grovkaliber 2017 och 

mellankaliber 2020. Vi når här 13000 skott varav 3000 grovkalibriga. Samtliga 

provplatser utom Övre/Nedre är fullbelagda. Där är strävan att skjuta så lite som möjligt 

med grovkaliber analogt med villkor i nuvarande tillstånd. Ovanstående tabell kan ses som 

”accepterad bullernivå” i nuvarande gällande tillstånd. 

I det sökta tillståndet är volymerna 25 000 skott varav 6 000 grovkalibriga. Det är den nivå 

då vi bedömer att det är fullbelagt på alla provplatser i SV området, oberoende av hur 

mycket personal och mätsystem vi investerar i. Det är den nivå som vi bedömer kommer 

nås 2030. Nivån kräver dessutom en ökad mängd skjutningar ifrån platser som idag är 

temporära (har infrastruktur i form av ström m m) eller tillfälliga (saknar infrastruktur 

utom tillgänglighet per väg), ännu längre in på skjutfältet. Dessa bedöms inte ge några 

bullerstörningar utanför skjutfältet inom mer bebodda områden. 

Tabellen får då detta utseende: 

 

Totalt antal 90-95 95-100 >100 

Övre / Nedre mellan 4000 14 0 0 
Övre / Nedre grov 100 47 14 0 
Roten / Björnen mellan 6000 89 7 0 
Roten / Björnen grov 2700 141 20 0 
Abbortjärn / Lillen 
mellan 6000 74 2 0 
Abbortjärn / Lillen grov 2700 97 0 0 
Summa 

 

462 43 0 
500 grova på någon annan skjutplats 
inom skjutfältet 

    3000 mellan på någon annan 
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skjutplats inom skjutfältet 

En kraftig begränsning för grovkalibrig skjutning på Övre/Nedre i kombination med full 

utbyggnad och betydande investeringar i Aborrtjärn / Lillen liksom Roten/Björnen för 

ökad kapacitet gör att förväntade bullerhändelser över den intressanta 90 dB(C)-gränsen 

minskar ifrån 553 till 505, d v s med 10%, och antalet skott som överskrider 95 dB(C) 

halveras från 93 till 43. Trots att totalvolymen nästan dubbleras. 

Skjuttider och dagar då störningen inträffar: 

I villkor föreslår vi fortsatta begränsningar i skjuttider. Databasens 11 218 skott är skjutna 

på följande tider: 

 

Diagram 22. Sammanställning av antal skott vid olika tidpunkter under mätperioden (2020-09-01 till 2021-

06-11).  

Den absoluta merparten av alla skott är skjutna mellan kl 09 och 14. Endast 8 skott är 

skjutna efter kl 20.00, och detta var ett särskilt prov vid ett tillfälle som krävde fullständigt 

mörker. (Detta specifika prov gav ingen registrering på någon mätpunkt över 80 dB(C).) 

De flesta prov kräver i stället dagsljus. Vi ser att det som skjuts kommer att jämnas ut 

dagtid med ökad beläggning genom metodförändringar.  

Granskas skjutna skott per veckodag erhålls nedanstående diagram: 
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Diagram 23. Sammanställning av antal skott på olika veckodagar under mätperioden (2020-09-01 till 2021-

06-11).  

Att notera är att antalet skott nedgår något i slutet på arbetsveckan. Då pågår ofta 

förberedelser för nästa veckas provningar. Inga skott har skjutits under någon helgdag 

under denna niomånadersperiod. 

Kombinationen av diagrammen visar på att majoriteten av bullret uppstår i början på 

veckan mitt på dagen. Merparten av Karlskogas invånare är därmed på sina arbetsplatser 

eller i skolan, varför känsligheten för störning är mindre då omgivande bullernivå normalt 

är högre, och en stor andel av arbetsplatserna är inomhus. 

Omgivningsbuller 

Hur stor störning ett visst buller de facto ger är till stor del beroende av hur ”tyst” 

omgivningen är. I en i övrigt bullrig miljö dränks övriga ljud. De sex inspelande 

mätstationerna har över hela mätperioden spelat in samtliga bullerhändelser över 79 

dB(C). Flera faktorer påverkar givetvis den upplevda störningsnivån, inte minst 

psykologiska. (ref: Rapport 1/94 Institutionen för Miljömedicin, Göteborgs universitet - 

Bullerutredning vid framtagande av riktvärden för skjutfält ) 

Under aktuell period har som tidigare nämnts 201 skott överskridit 90 dB(C) på någon av 

de sex mätpositionerna. För 95 dB(C) är det 17 skott som överskridit och högsta uppmätta 

värde är 98,1 dB(C). 

Som jämförelse har övriga bullerhändelser som inte är kopplade till SBTC verksamhet 

givit att 478 händelser överskridit 90 dB(C) på någon av de sex mätpositionerna. För 95 

dB(C) är det 38 händelser som överskridit och 5 händelser har överskridit 100 dB(C). 
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Granskas spannet 85-90 dB(C) är skillnaden ännu större. 720 händelser emanerar möjligen 

ifrån SBTC verksamhet (dessa är inte kontrollavlyssnade, men stämmer tämligen väl med 

tiderna då skott avlossades) och 3040 händelser kommer ifrån annan bullerkälla.  

Till skillnad ifrån skottbuller är dessa övriga bullerhändelser jämnare utspridda över 

dygnet och veckans dagar. De uppträder därmed även på nätter och helger. 

Sammanfattning 

Det kan konstateras att resultaten av mätningen bekräftar att flytt av högbullrande 

provning längre in på skjutfältet ger minskat buller trots betydande ökning av antalet 

tillåtna skott. 

8.9 Vibrationer 

Explosioner kan ge upphov till markvibrationer. Exempel på detta är t ex sprängning i 

bergtäkter eller gruvor. I dessa sker sprängningarna under markytan, vilket innebär att hela 

trycket från laddningen måste fortplantas i berggrunden. 

De explosioner som äger rum inom provningsverksamheten äger bara rum ovanpå marken 

eller uppe i luften. Detta leder till mycket lägre markvibrationer, eftersom trycket har 

möjlighet att fritt spridas uppåt och åt sidorna. Därför kan markvibrationer från 

provningsverksamheten aldrig komma upp i vibrationer som skadar byggnader utanför 

skjutfältet, inte ens vid skjutning med skarp ammunition med 155 mm kanon (innehåller 8 

kg TNT-ekv). Se även bilaga 6, stycke 11. 

8.10 Luftstötvåg 

SBTC har i nuvarande tillstånd från 2005 ett villkor för luftstötvåg på max 100 Pa vid 

närmsta bostad (frifältsvärde).  

 

WSP har gjort omfattande mätningar av luftstötvåg vid sprängning av laddvikter på 10-40 

kg vid bl a Tofta, Kosta och Kusträsk skjutfält. Enligt WSPs mätningarna är luftstötvåg 

inte något problem vid den typ av verksamhet som normalt bedrivs på skjutfält. 

Mätvärdena ligger enligt WSP ofta långt från de värden som tas upp som riktvärden i 

standarder(se bilaga 6, stycke 11). 

 

SBTC anser utifrån WSP utlåtande att luftstötvåg inte är något problem från 

provningsverksamheten. 

8.11 Kemiska ämnen och produkter 

Vid provning används små mängder kemikalier, men av ganska många olika sorter. Det 

som förbrukas mest är olika markeringsfärger (sprayfärg) vid provplatser, samt 

smörjmedel och avkoppringsmedel (medel för att rengöra eldrör från kopparbeläggning 
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från granaternas koppargördlar) i vår verkstad. I samband med ”transportklassningsprov 

av explosiv vara” (brandprov) används större mängder (flera kubikmeter) diesel, jetbränsle 

eller gasol. Dessa prov förekommer normalt sett bara någon eller några gånger per år. 

 

I övrigt förbrukas bränslen i form av diesel och bensin för våra transporter inom skjutfältet 

(se vidare under kapitel 8.17, Transporter).  

 

Vid verksamheten finns ett flertal temperatur/klimatanläggningar som innehåller 

köldmedium. Dessa behövs för att temperera ammunition och andra objekt innan prov 

genomförs, eftersom olika standarder kräver olika temperaturer. Våra temperatur- och 

klimatskåp måste kunna täcka ett temperaturspann från -54 till +64 ℃. Inga av de 

köldmedium som påverkar ozonskiktet finns kvar. De köldmedium som finns i 

anläggningarna har klimatpåverkade effekter, vid ett eventuellt läckage.  

Vad gäller kemikalieförbrukning så jobbar vi aktivt med att minska antalet kemikalier som 

klassas som miljö- eller hälsoskadliga. SBTC har ett miljömål inom detta område.   

8.12 Resurshushållning 

Provningsverksamheten är per definition förstörande provning vilket försvårar hushållning 

med resurser.  Vi har i princip ingen egen tillverkning (en viss tillverkning eller 

modifiering av skott och laddningar kan ske) och förbrukar därför i princip inga råvaror.  

Det vi förbrukar mest är bergmaterial i och med att vi behöver underhålla många mil av 

grusvägar och även skjutvallar. 

8.13 Energi 

8.13.1 Beskrivning av nuläget 
SBTC använder idag el-energi till uppvärmning, belysning, maskiner relaterade till vår 

verksamhet (eldrörsrengöring, röntgen, miljöprovning osv), ventilation, pumpar osv. I dag 

går den största delen av el-energi till uppvärmning av våra fastigheter, kontorsbaracker 

och containrar då de flesta i dagsläget har direktverkande el. 

 

Utöver el-energi förbrukas träpellets och olja för uppvärmning av de större byggnaderna 

på området (personalhuset, huvudkontor, verkstaden, tekniska kontoret och provhallen), 

samt för tappvarmvatten. I huvudsak används pellets. Oljan används som spetsdrift. 

Trots en ökad verksamhet de senaste åren har varken förbrukningen av el, olja eller pellets 

ökat (se tabell 24),troligen kan detta härledas till de energiåtgärder som genomförts vad 

gäller ventilation, belysning m m. 
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Tabell 24 Energiförbrukning per energislag de senaste 5 åren. 

Energislag 2016 2017 2018 2019 2020 

El (MWh) 3 782 3 701 3 515 3 623 3 530 

Pellets (ton) 235 204 201 212 181 

Olja (kbm) 16,5 8 13,8 8,5 8,4 

8.13.2 Framtidsscenario 

Högt räknat så kommer vi få en ökad förbrukning av el-energi på ca 25 % vid ökad 

provning (fördubbling av antal skott) om vi gör nyanställningar i förväntad takt. 

Förbrukningen av olja och pellets bedöms öka marginellt p g a ökad förbrukning av 

tappvarmvatten. 

 

Redan innan behovet med en fördubbling av antalet skott identifierades så har vi jobbat 

med att stegvis varje år göra energibesparingar, genom att tex byta ut värmesystem med 

direktverkande el mot mindre energikrävande värmepumpar, all belysning byts ut till LED 

(gatubelysning mm), ventilationssystem byts ut mot mindre energikrävande varianter osv.  

En viktig åtgärd är att stegvis bygga bort områdets 500V-system, som genererar ett behov 

av en stor mängd transformatorer som ger onödiga förluster i elsystemet. Utbyte av större 

transformatorer och ställverk sker efterhand mot modernare varianter med mindre 

förluster. 

 

Medveten energibesparing har pågått sedan flera år tillbaka, så på lite längre sikt så 

bedömer vi att vi hamnar på +/- 0 (jämfört med innan vi började med 

energibesparingsprojektet) trots en fördubbling av antal skott och ökning av antalet 

anställda. 

8.14 Avfall 

8.14.1 Beskrivning av nuläget 

Huvuddelen (viktmässigt) av det avfall som uppkommer vid verksamheten består av skrot 

(bl a ammunitionsskrot) och sönderskjutna målkonstruktioner av trä, betong eller tegel, se 

nedanstående tabell. Under 2020 var dock skrotmängden extra stor på grund av 

bortforsling av gammalt material. Normalt sett så är det ca 200 ton. 
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Tabell 25 Avfallsmängder under 2020 

Avfallsslag Ungefärlig mängd/år Metod 

Skrot (järn och övrig metall) 497 ton materialåtervinning 

Brännbart 37 ton* energiutvinning 

El-skrot och elektronik 5,3 ton materialåtervinning 

Wellpapp och papper 3,8 ton materialåtervinning 

Farligt avfall 0,9 ton materialåtervinning/destruktion 

Trä 0,6 ton** energiutvinning 

Mjukplast 0,35 ton materialåtervinning 

Övrigt 0,2 ton olika 

Explosivämneskontaminerat 

avfall 

90 ton Materialåtervinning/destruktion 

* Inklusive 24 ton asfaboard från ett specifikt utvecklingsprov med återvinning av ammunition. 

** Endast sådant trä som skickas till extern anläggning. Den övervägande delen  används som stödbränsle i 

destruktionsverksamheten. 

 

Vi strävar efter att följa EU:s avfallshierarki och i första hand förhindra att avfall uppstår, i 

andra hand återbruka (vilket bl a sker med granathylsor och markduk), i tredje hand 

materialåtervinna (sker med skrot och el-skrot/elektronik, wellpapp/papper och en del av 

det farliga avfallet), i fjärde hand energiutvinning (utsorterat brännbart och trä). Det enda 

avfall som regelbundet går till deponi från vår verksamhet är aska från brännplatsen, vilket 

inte denna ansökan omfattar då askan härrör ifrån destruktionsverksamheten. 

 

Det uppstår även en del inert avfall i form av tegel och betong från påskjutna mål. Dessa 

kan krossas och användas som konstruktionsmaterial. 

 

Vad gäller farligt avfall så består den viktmässigt mest av behållare med färgrester från 

underhåll av byggnader och utrustning samt sprayfärg för markeringar vid provning. I 

övrigt uppstår en hel del farligt avfall i form av lysrör och lampor, men även spillolja, 

framkallningsvätskor från vår röntgen (vi håller dock på att övergå till digital 

röntgenfilm), samt övriga små rester av diverse kemikalier och batterier.  

 

En betydande post farligt avfall som inte utan åtgärd lämnar verksamhetsområdet är 

explosivt avfall samt förpackningar och material som innehållit eller varit i nära kontakt 

med explosivämnen, t ex plast-/plåttuber för krutladdningar. Detta farliga avfall tar vi 

hand på vår brännplats eller sprängplats beroende på vad det är för typ av avfall. Efter 

renbränning/upphettning som säkerställer att avfallets metalldelar kan friklassas ifrån 

explosiva varor går metallen till materialåtervinning.  

 

Processen att tillse att endast från explosivämnen friklassat material lämnar 

verksamhetsstället är rigorös. Konsekvenserna om explosiva varor hamnar i 
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materielåtervinningen är allvarliga och kan orsaka dödsolyckor. Hanteringen regleras i 

MSB föreskrifter. Totalt handlar det om ca 90 ton explosivt/explosivämneskontaminerat 

avfall per år som bränns/renbränns i verksamheten. 

8.14.2 Framtidsscenario 

Ökningen av antal skott kommer i första hand bestå av mellankaliberammunition för 

granatgevär (Carl-Gustav/CG). Från denna ammunition återvinns aluminiumhylsorna, 

vilket vid dagens provningsverksamhet blir ca 16 ton/år. Denna avfallskategori kan 

mycket väl fördubblas till 32 ton. Förbrukningen av målplåt i stål kommer troligen också 

att öka, men här är det svårt att beräkna mängder eftersom det beror på vad kunden önskar 

göra för typ av prov. Definitivt kommer det inte vara frågan om en fördubbling, men 

kanske en ökning på 25 %. 

 

Explosivämneskontaminerat avfall kommer inte fördubblas eftersom CG vapen och 

ammunition skickas färdig i därför avsedda lådor som går tillbaka till Saab Dynamics. Vi 

har heller inte för avsikt att själva hantera mer explosivämnen i form av t ex löst krut än vi 

gör i dagsläget. En viss ökning kommer ske av detta avfall mellan 10-25 %. 

 

Det brännbara avfallet är mer beroende av antalet anställda, och bedöms med 

nyanställningar öka med ca 10 % när max nivåer på antal anställda är nådd. 

 

Sammanfattningsvis så kommer avfallsmängderna att öka, men det kommer inte handla 

om fördubbling av nuvarande mängder utan mer om 25% ökningar, utom för aluminium 

från Carl-Gustav ammunition där en fördubbling kan förväntas. 

8.15 Transporter 

8.15.1 Allmän beskrivning 

SBTC:s interna transporter koordineras av företagets egen transportavdelning. 

Transporterna utförs med transportavdelningens fordonspark som i dagsläget består av: 

 Fyra transportbilar av typen pickup med ADR-skåp 

 En transportbil av typen pickup med öppet flak 

 En lätt lastbil 

 En tung lastbil 

 Fem hjullastare 

Transporterna planeras och koordineras av företagets transportansvarige där fokus ligger 

på företagets interna transporter för att bistå provningsverksamheten. Ammunition 

transporteras med ADR-bilar till respektive skjutplats där den läggs in i tempskåp för 

temperaturkonditionering innan skjutning. 
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Hjullastarna används för av- och pålastning samt lyft och flytt av tung utrustning på 

provplatserna. Hjullastarna används även till snöröjning, halkbekämpning och underhåll 

av vägar och skjutplatser. 

 

Lastbilarna används för tyngre transporter av ammunition och material. 

 

Transporten av kundernas provobjekt till SBTC ombesörjs i huvudsak av kunderna själva. 

Den övervägande delen av ammunition för provning kommer från Björkborns 

industriområde i Karlskoga som ligger ca. 7 km från SBTC. Transporterna sköts av 

företaget Maintpartner med en ADR-bil som kommer minst en gång per dag. Bilen 

transporterar provobjekt för flera prov samtidigt. I de fall kunderna i närområdet inte 

själva ombesörjer transporten av provningsobjekt till SBTC hämtas dessa av 

transportavdelningen. Även returtransporter av tomemballage och överbliven ammunition 

utförs av SBTC:s transportavdelning. 

 

Utländska kunders provningsobjekt transporteras i de allra flesta fall på väg beroende på 

att godset är klassat som farligt gods. Dessa kunder ombesörjer vanligtvis själva sina 

transporter både till och från SBTC. 

 

Samtliga transporter sker normalt under dagtid. Inleveranser sker bara i yttersta 

undantagsfall senare än 15:30 på vardagar eller på helgdagar. 

 

Utöver transportavdelningens fordonspark har företaget ytterligare 25 fordon av typen 

pickuper, minibussar och personbilar som används i provningsverksamheten för transport 

av personal och utrustning. Samtliga fordon är dieseldrivna, med undantag av 

brandbandvagnarna som är bensindrivna. SBTC dieselförbrukning har de två senaste åren 

uppgått till 74 000 liter (2019) respektive 66 000 liter (2020). Bensinförbrukningen uppgår 

till några hundra liter per år. 

 

Under brandsäsongen har SBTC en inhyrd helikopter på plats för brandbekämpning. 

Helikoptern drivs av Jet A1 och förbrukningen ligger på 160 liter per timme. Vi har för 

närvarande upphandlat 120 timmars flygning per säsong men det genomsnittliga 

utnyttjandet av helikoptern ligger närmare 60-70 flygtimmar per år vilket innebär en 

förbrukning av ungefär 10 000 liter Jet A1 per år. 

 

Det finns ingen tydlig korrelation mellan antal prov eller skjutna skott per år och 

dieselförbrukningen vilket gör att det är svårt att uppskatta hur mycket en utökad 

verksamhet kommer att påverka dieselförbrukningen, men förbrukningen kommer så klart 

att öka på kort sikt. 

8.15.2 Hälso- och miljöeffekter av transporterna 

I dagsläget är samtliga fordon som används i provningsverksamheten dieseldrivna. 

Gällande ADR-regler tillåter endast dieselbilar för transport av explosiva varor. Den typ 
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av mindre transportbilar, pickuper, som används i verksamheten är inte heller, för 

närvarande, tillgängliga som elbilar eller elhybrider. Den största miljöeffekten i dagsläget 

består således av utsläpp från dieselbilarna.  

 

Buller från den interna transportverksamheten är inte noterbart utanför skjutfältets område. 

SBTC är av naturliga skäl lokaliserat i utkanten av Karlskoga vilket innebär en mycket 

liten bullerpåverkan från tyngre transporter till och från SBTC. 

8.15.3 Planerade åtgärder för att minska miljöeffekterna av verksamhetens 

transporter 

Historiskt har en betydande del av transporterna bestått av flytt av utrustning såsom 

personskydd, skydd för kameror, målplåtar etc. mellan de olika skjutplatserna. Som en del 

av effektiviseringen påkallad av den ökande beläggningen genomförs investeringar för att 

utrusta varje skjutplats med den standardutrustning som ofta behövs. Detta innebär att 

transporterna av denna typ av utrustning minskar betydligt. 

 

Företaget bevakar löpande möjligheten att använda fordon med alternativa drivmedel i 

verksamheten. Som nämnts ovan styrs detta till stor del av gällande ADR-regelverk 

eftersom transporter av explosiva varor är dagligt förekommande. Fordonsparken förnyas 

regelbundet (alla fordon utom två hjullastare och brandbandvagnarna är leasade) vilket 

innebär att de nya fordonen kan använda det senaste inom miljövänliga drivmedel som till 

exempel HVO. 

8.16  Sårbarhet för klimatförändringar 

8.16.1 Bakgrund 

Förändringar i klimat förutsätter förändringar i väder. För SBTC utgör väder en av de 

dimensionerande parametrarna för vår verksamhet. Vi är i huvudsak verksamma utomhus 

året runt. De väderfenomen som berör vår verksamhet mest är listade nedan. 
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Bild 20. Nato klimatzonsklassificering 

 

Enligt Nato klimatzonsklassificering befinner sig Mellansverige i A3, men också i C1 

vintertid. Glidningar kan inte uteslutas vilket kan ge förändringar i normalväder. 

8.16.2 Långvarig torka/värme 

Scenarie:  

Sommaren 2018 eller ännu torrare, flera år i rad. Glidning mot klimat A2 sommartid. 

 

Konsekvens:  

Vid ökad torka ökar skogsbrandrisken. SBTC har idag betydande brandsläckningsresurser 

för skogsbrandsläckning i form av brandhelikopter, brandbandvagnar, brandkärror och 

utbildad personal. Vi kan normalt hantera och driva vår verksamhet även i höga 

skogsbrandrisknivåer. Metoden är att släcka så tidigt som möjligt. Skjuter vi en missil vid 

hög brandrisk har vi sannolikt i förväg begjutit målområdet med vatten. En 

brandbandvagn står i högsta beredskap i omedelbar närhet och helikoptern är redan i 

luften med fylld vattenbalja. Vi orsakar minst 30 bränder årligen, men ytterst få blir större 

än några enstaka kvadratmeter. 

 

Dock, vid extrem brandrisk har vi problem och tvingas skjuta upp brandfarlig provning. 

All skjutprovning är inte brandfarlig. Oberoende av förberedelser och resurser riskerar en 

brand gå oss ur händerna. Detta påverkar oss ekonomiskt, och våra kunders projekt och 

leveranser kan bli försenade. I scenariot kan antas att den kommunala räddningstjänsten är 
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fullt upptagen annorstädes, dock har vi tillgång till industribrandkåren på Björkborn 

(Maintpartner).  

 

En annan konsekvens av långvarigt minskad nederbörd är en uttorkning av myrar och 

lägre vattenstånd/flöde i de vattendrag som avvattnar skjutfältet. Minimiflöden kan 

komma att underskridas vilket påverkar vattenlevande organismer nedströms. Detta är 

dock inget som påverkar SBTC verksamhet.  

 

Då vi i huvudsak hämtar vatten ifrån egna djupborrade brunnar kan vi få störningar i 

vattenförsörjningen. På vissa platser har vi dock tankar som buffertlager i systemet. 

 

Möjliga motåtgärder:  

Vi påbörjade under sommaren 2018 ett arbete som syftade till att hitta lämpliga platser för 

brandfarlig direktskjutning vid extrem brandrisk. Tre platser är identifierade som lämpliga 

och viss förprojektering är genomförd. Samtliga platser innebär att skjutning sker med 

vatten som bakgrund, på liknande sätt som genomförs av FMV ToE mot Vättern. Målet 

som beskjuts står på en udde, och eventuella heta splitter som riskerar tända skog hamnar i 

stället i vatten. Två av de tre platserna är redan utbyggda provplatser, men speciellt 

iordninggjorda för vissa produkter. Med tämligen enkla åtgärder kan dessa göras mera 

generella, och nyttjas även för andra produkter. 

 

För indirekt skjutning finns begränsningar vid extrem brandrisk. De skjutningar som 

använder sjöar som mål påverkas inte, men myrar är vid långvarig torka inte möjliga som 

målområden. Våra fasta målytor på land kräver manuell rensning av allt brännbart såsom 

stubbar och rötter för att kunna nyttjas. På vissa platser kommer täckning av pinnmo eller 

sand krävas. 

 

Vi har också ökat samverkan med den kommunala räddningstjänsten. 

 

Slutsats: 

Scenariet innebär svårigheter att sommartid genomföra de mest brandbenägna typerna av 

prov, men det är möjligt med överkomliga investeringar att lösa huvuddelen av alla 

uppdrag. Den samordning som sker med den kommunala räddningstjänsten är viktig och 

gagnar inte bara BTC. Våra resurser kan nyttjas även utanför skjutfältet. 

8.16.3 Långvarig väta inklusive ökad molnbildning 

Scenarie:  

Mycket nederbörd flera år i rad. Ökad molnbildning. Glidning mot klimat B1. 

 

Konsekvens: 

Skjutfältet som sådant bedöms tåla långvarig väta på ett bra sätt. De större sjöarna och 

vattendragen har god förmåga att avvattna området. Vissa lokala översvämmningar och 

vägskador i anslutning till vägtrummor kan inte uteslutas. Regleringsmöjligheterna har i 
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princip byggts bort vid dammarna i Älgsimmen och Rösimmen och då dessa nu inte längre 

regleras kan ett kraftigt ökat vattenflöde orsaka erosionsskador längs Imälven. Den väg vi 

normalt nyttjar för merparten av transporterna ut på skjutfältet kan riskera spolas bort. Det 

finns dock alternativa vägar. Ett ökat vattenflöde bedöms därmed inte utgöra ett större hot 

mot verksamheten. Ett ökat vattenflöde kan riskera att öka föroreningarna av metall från 

vår verksamhet som finns i sjöar och myrar, men koncentrationen av föroreningarna i 

vattenflödet torde nedgå. 

 

Vad gäller ökad molnbildning kan den i viss mån försvåra den sortens provning vi 

genomför, där filmning krävs mot projektiler i luften. Ett tjugotal dagar årligen genomförs 

provning som kräver klar himmel.  

 

Alla våra fasta provplatser är väl dränerade. 

 

Slutsats: 

Scenariet innebär viss störning på SBTC verksamhet. 

8.16.4 Åska 

Scenarie:  

Mer frekvent förekommande åska beroende på ökade atmosfäriska temperaturskillnader. 

 

Konsekvens: 

Blixtnedslag är ett naturfenomen som kan ha flera konsekvenser för SBTC verksamhet. 

Förutom brand kan mätinstrument, larm etc. påverkas av en elektrisk urladdning. För att 

försvåra detta så finns flera åskledare utplacerat inom SBTC område. Jordspett är 

placerade på samtliga provplatser för att undvika strömförande utrustning samt motverka 

skador på utrustningen vid blixtnedslag. 

 

Det finns en åskvarnare vid SBTC Vakt som indikerar om ett åskoväder är på ingående. 

Detta presenteras på en kartbild vilken finns i SBTC väderapplikation. Då åska närmar sig 

avbryts verksamhet som är känslig för potentialskillnader eller urladdningar. 

 

Slutsats: 

Scenariet innebär viss störning på SBTC verksamhet. Fördyringar uppstår. 

8.16.5 Kyla, Tjäle samt tjällossning  

Scenarie:  

Kallare klimat med strängare vintrar flera år i rad. Tjälen går djupt varje år. Glidning mot 

klimat C 2 vintertid. 

 

Konsekvens: 

Tjäle skapar hård mark vilket medför svårighet att förankra utrustning i marken. Detta 

avhjälps genom att tjälmattor placeras på önskad förankringsplats i god tid innan 
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provning. Tjälen har förmåga att lyfta gamla blindgångare mot markytan, vilket ökar 

behovet av ytletning. 

 

Tjällossning orsakar instabil mark. Detta problem har SBTC löst genom att gjuta 

betongfundament där provning som behöver ett stadigt och jämnt underlag kan 

genomföras.  Vissa av dessa fundament har uppvärmningsmöjlighet för att kunna hålla 

dem isfria under vintern. 

 

Eftersom största delen av SBTC:s vägnät består av grusvägar påverkas framkomlighet och 

tillgängligheten vid tjällossning. 

 

Sträng kyla orsakar flera praktiska konsekvenser. Mekaniska anordningar kärvar och 

eldrivna apparater så som HS-kameror tål kyla mindre bra. Verksamheten tar längre tid.  

Sand/spånhögar som ska användas för att mjukt fånga projektiler (s k 

”återvinningsskjutning”) fryser, varvid det skjutna objektet kan skadas vid islag. 

Sandhögar måste då värmas med tjälmattor före skjutning.  

 

Slutsats: 

Scenariet innebär viss störning på SBTC verksamhet. Kallare klimat ger ökad 

energiförbrukning och ökar därmed kostnaderna. Vi har i viss mån möjlighet att själva 

producera den elkraft vi behöver med hjälp av egna och inhyrda större elverk, men 

långvariga strömavbrott som konsekvens av långvarig kyla försvårar och fördyrar 

verksamheten betydligt.  

8.16.6 Sammanfattning 

Med ökande beläggning blir oönskade stillestånd på grund av olämpligt väder besvärande. 

SBTC arbetar aktivt för att förekomma problematik kopplat till olika väderförhållanden. 

Stora investeringar har gjorts och fortsätter göras för att verksamheten skall bli mera 

oberoende av väder.  
 

SBTC har goda möjligheter att fortsätta verka även vid tydliga klimatförändringar, men 

långvarig torka och kyla försvårar definitivt verksamheten. 

8.17 Oexploderad ammunition (OXA) 

8.17.1 Bakgrund 

Arbetet med att oskadliggöra OXA är en viktig del av verksamheten på SBTC. Den syftar 

till dels att kunna snabbt återuppta provning vid t ex utebliven funktion men även att 

återställa rörelsefriheten i skog och mark på skjutfältet. För skogsbruket är verksamheten 

mycket viktig. 

Det har bedrivits verksamhet på skjutfältet under mycket lång tid (över 100 år) och förr 

var det inte speciellt prioriterat att lokalisera OXA vilket har lett till att många gamla 
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”synder” nu lyfts fram av tjälen. De senaste åren har dock arbetet med att lokalisera och 

oskadliggöra OXA intensifierats. 

SBTC har genom granskning av gamla skjutprotokoll och intervjuer av f.d. medarbetare 

skapat en ”blindgångarkarta” för att riskklassa hela skjutfältet. Se nedan:  

 

Bild 21. ”Blindgångarkarta”. 

Kartan innehåller viss säkerhetsmarginal. Utifrån denna karta har skapats områdesregler 

som reder ut hur SBTC och Wikers AB (Markägaren) agerar inom området. Nedan ett kort 

utdrag ur denna regel: 

”REGEL: Begränsningar med anledning av klassificeringen 

Begränsningarna avser naturen, inte vägar/stigar och planer/grusytor. Då inget annat sägs ges 

eventuella tillstånd av explosivämnesföreståndare. Genomförda riskanalyser arkiveras. 

OFÄRGAD TERRÄNG 

Tillträde: Normala tillträdesreglerna gäller. Regel 5080129 och 5080130.  

Eldning/Heta arbeten: Tillåtet, normal aktsamhet krävs. 

Brandsläckning: Tillåtet 

Grävning/Schaktning: Tillåtet 

GUL 

Tillträde:  Förhöjd risk, ökad uppmärksamhet krävs. 

Eldning/Heta arbeten: Tillåtet, men terrängen inom en cirkel av 10 m radie runt platsen 

skall avsynas. 
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Brandsläckning: Tillåtet, inga begränsningar i släckningstid.  

Grävning/Schaktning/markberedning: Tillstånd krävs, marken avsynas innan arbetet startar. 

Uppgrävda massor skall granskas med avseende på 

oönskat innehåll.  

RÖD 

Tillträde: Stor uppmärksamhet krävs. Färdövervakning krävs. Isar får beträdas utan 

begränsning.  

Eldning/Heta arbeten: Tillstånd krävs. Noggrann avsyning av terrängen skall  

 ske före arbetets start. Inget ensamarbete är tillåtet.   

Brandsläckning: I normalfall gäller: Om brand varat mer än 30 min skall området 

utrymmas. Terräng som brunnit mer än 30 min beläggs med 200 m 

horisontellt riskområde som varar 24 h. Vertikal risk är 300 m. 

(Helikopter) Föreståndare kan fatta beslut om undantag.  

Grävning/Schaktning/markberedning: Tillstånd krävs. Noggrann avsyning av terrängen skall 

ske före arbetets start. Inget ensamarbete, övervakare 

skall finnas minst 100 m ifrån maskinen. Uppgrävda 

massor granskas kontinuerligt med avseende på 

oönskat innehåll. Massorna klassas som riskfyllda och 

får inte lämna skjutfältet utan friklassning av 

explosivämnesföreståndare. 

Terrängkörning: Färdövervakning krävs. Noggrann avsyning (ytletning) av marken 

skall ske före körning i terräng. Detta gäller inte bandvagn 206 vid 

snödjup om minst 20 cm. 

Fiske: Tillåten, vid isborrning får dock endast manuell isborr nyttjas.  

Ankring: Tillstånd krävs. Gäller även övrig åverkan på sjöbotten. 

BLÅ 

(Så länge verksamhet bedrivs på brännplats och sprängplats enligt handboken, gäller denna.) Blå 

områden skall utmärkas med skylt i terrängen där så bedöms krävas.  

Tillträde: Tillstånd krävs.  

Eldning/Heta arbeten: Tillstånd krävs. Särskild riskanalys krävs.  

Brandsläckning: Genomförs normalt ej inom blå områden. Tillstånd krävs. För 

släckning från luften gäller samma regler som för röda områden. 

Grävning/Schaktning: Genomförs normalt ej inom blå områden. Tillstånd krävs. Särskild  

riskanalys krävs.  

Terrängkörning: Tillstånd krävs. 

Fiske: Tillstånd krävs. 

Ankring: Tillstånd krävs. Gäller även övrig åverkan på sjöbotten.  
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Dykning: Tillstånd krävs. Särskild riskanalys krävs.” 

Farligheten av de granater som sakta lyfts till ytan är varierande.  

Farligast är sådana med mässing i tändröret och med blyazid i tändkedjan, (gram eller 

delar av gram) där ogynnsamma betingelser i kombination med lång tid kan omvandla 

blyaziden till kopparazid. Så var t.ex. förhållandet i de granater som var dumpade i den sjö 

som rensades för några år sedan inför flytten av Kiruna. Kopparazid är ett oerhört känsligt 

sprängämne. En sådan granat kan detonera om den rubbas. Sprängämnet i sig åldras inte 

nämnvärt. Konstruktionen lämnades av detta skäl under 1940-talets senare del. 

En stor mängd granater är skjutna under 40-60-tal, där man valt att skjuta skarpa 

(sprängämnesfyllda) granater men med inerta tändrör. Sannolikt sköt man sådana bland 

annat av skälet att man ville spara skogens värde, men inte hade möjlighet att skjuta 

barlastade granater. En sådan granat är i princip ofarlig vid fysisk åverkan, men går med 

hög sannolikhet till detonation vid uppvärmning. Detta ligger bakom den regel ovan som 

ligger till grund för hur SBTC agerar vid skogsbränder. 

Den absoluta merparten av de granater som lyfts till ytan och återfinns vid ytletning eller 

skogliga åtgärder är dock barlastade med cement/sågspån. Tyvärr är gamla granater ofta 

rostskadade i sådan utsträckning att säker identifiering inte längre är möjlig. Alltså 

behandlas alla granater som skarpa om de inte säkert kan identifieras och klassas som 

ofarliga. Metoden för omhändertagande är sprängning på plats. Sprängning genomförs 

enligt Försvarsmaktens instruktion av våra utbildade ammunitionsröjare. 

8.17.2 Amröjning - nuvarande verksamhet 

I dagens verksamhet har vi ett antal medarbetare som är utbildade vid Totalförsvarets 

Ammunitions- och Minröjningscentrum (SWEDEC). De är därmed certifierade 

ammunitionsröjare. De arbetar som ett team, stöttar varandra och samverkar för att 

utveckla metoder och arbetsrutiner. Samverkan och erfarenhetsutbyte sker även med den 

ammunitionsröjare som FM har stationerad på Villingsbergs skjutfält. Vi har också 

utbildad hund och hundförare som är specialiserade på att hitta i förväg luktpreparerad 

ammunition. 

Ammunitionsröjningen på SBTC strävar alltid efter att minimera risker för personal. 

Personalens säkerhet är normgivande och ges högsta möjliga prioritet i varje enskilt 

uppdrag. Teknik- och metodval väljs alltid utifrån att minimera risker för personal, tredje 

man, utrustning samt miljö. 

SBTC strävar alltid efter att hitta och oskadliggöra OXA i samtliga områden men extra 

vikt läggs i områden dit allmänheten har möjlighet att beträda skjutfältet. Dessa är 

områdena B-E. 
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Ammunitionsröjningsverksamheten på SBTC har gott renommé vilket har lett till att 

externa kunder och myndigheter på senare tid har börjat efterfråga vår kompetens. Vi har 

haft en mängd olika uppdrag som innefattar allt från kvarglömda sprängkistor till 

upphittad ammunition. 

8.17.3 Amröjning - Framtid 

Det kommer bli än viktigare att hitta och oskadliggöra OXA i framtiden. Redan på 

planeringsstadiet inför projekt tar vi idag höjd för att OXA kan uppkomma och har en 

metodik för detta. Modern ballistikberäkning, radarföljning och HS-kameror för att kunna 

fastställa landningsplats i kombination med luktpreparering gör att den absoluta merparten 

kan återfinnas och sprängas.  

Metoder och hjälpmedel för att hitta och oskadliggöra OXA utvecklas ständigt och 

ammunitionsröjarna på SBTC följer denna utveckling.  

Med varje uppdrag som omhändertar ”gamla synder” och då SBTC sedan länge strävar 

efter att reducera  uppkomsten av nya OXA i terrängen så minskar antalet OXA som 

ligger i skog och mark för varje år. Detta oavsett om provningsvolymerna fördubblas. 

Att ”friklassa” ett tidigare skjutfält är med de beskrivna mekanismerna genom tjällyftning 

i princip omöjligt. Området kommer inom överskådlig framtid ha begränsad 

markanvändning, precis som alla gamla och fortfarande verksamma skjutfält i Sverige. 

8.18 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) finns för yt- och grundvatten, omgivningsbuller, samt för 

luft. 

8.18.1 Miljökvalitetsnormer - vatten 

SBTC har inga direkta utsläpp till vatten från provningsverksamheten utom sanitetsvatten 

som infiltreras till grundvattnet. Provtagning på ytvatten görs med biomätaren 

vattenmossa (Stor eller Smal Näckmossa) vart tredje år. Vattenmossa har förmåga att ta 

upp metaller ur ytvattnet. Miljökvalitetsnormer för biota i ytvatten finns till viss del, men 

då handlar det om fisk och annan fauna, inte växter, vilket gör att det inte direkt går att 

jämföra värdena mot varandra. 

Inom skjutfältet finns följande ytvattenförekomster: 

- Älgsimmen 

- Rösimmen 

- Imälven 

- Hovmantorpsån 

- Mogruvälven 

- Rammsjön 
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De tre senare ligger i B-E området i nordöstra delen av skjutfältet och bedöms inte vara 

nämnvärt påverkade av skjutfältsverksamheten. 

 

Älgsimmen, Rösimmen och Imälven mellan dessa båda sjöar och nedströms är delvis 

påverkade av SBTC, men egentligen i huvudsak av destruktionsplatsen vid Rösimmen. 

Provtagning visar att det finns låga halter av explosivämnen (RDX och HMX) i dessa 

vattenförekomster. Provtagning på tungmetaller visar inga tydliga tecken på påverkan från 

provningsverksamheten (se kapitel 8.4 vatten). Rösimmen, Älgsimmen och Imälven visar 

upp olika ”tungmetallsmönster”. Ett gemensamt drag är dock förhöjda halter av 

kvicksilver. Kvicksilver är ingen metall som kommer från skjutfältsverksamheten, utan 

här handlar det om atmosfäriskt nedfall och försurning. Sammantaget bedöms inte 

provningsverksamheten bidra till att någon miljökvalitetsnorm för ytvatten överskrids eller 

försämras. 

Grundvattnet på större delen av skjutfältet utgör inte någon grundvattenförekomst enligt 

vattenmyndigheternas definition: ”en grundvattenförekomst ska ge minst tio kubikmeter 

vatten per dygn, eller kunna förse minst 50 personer med dricksvatten.” SBTC har flera 

bergborrade brunnar där dricksvatten tas ut. Alla dessa har bra vatten för enskilt bruk utom 

två. En med för hög radonhalt (som ska åtgärdas) och en med för hög fluoridhalt (tjänligt 

med anmärkning). På skjutfältet finns endast en större sandförekomst (isälvsavlagrat). 

Området ligger strax söder om Skrikarhyttan vid Mon på skjutfältet och har enligt SGU en 

kapacitet för ett uttag på 1-5 liter vatten per sekund. Detta sandområde används knappast 

för provning i dagsläget och bedöms därför som opåverkat av skjutfältsverksamheten. Inga 

målområden kommer att placeras i detta område. Sammanfattningsvis bedömer SBTC att 

provningsverksamheten inte bidrar till överskridandet av någon MKN för grundvatten.  

8.18.2 Miljökvalitetsnormer - buller 

Vad gäller buller så infördes miljökvalitetsnormen år 2004 genom förordning (2004:675) om 

omgivningsbuller. Normen har sitt ursprung från de krav på kvaliteten på miljön som 

följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (5 kap. 2 § p 4. miljöbalken). 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. I förordningen 

skriver regeringen ”Det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter 

på människors hälsa”. Med omgivningsbuller menas ett oönskat och skadligt utomhusljud 

från vägar, järnvägar, flyg, industrier, byggarbetsplatser, vindkraft, skjutfält, motorsport- 

och bilprovningsbanor. Primärt är det kommuner och myndigheter som ansvarar för att 

miljökvalitetsnormer följs. Det fråntar dock inte verksamhetsutövare från skyldigheten att 

genom sin egenkontroll sträva efter att begränsa bullerstörningar. Normen följs när strävan 

är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

SBTC strävar efter att välja provplats så att bullerstörningarna minimeras hos närboende. 

Av denna anledning kommer merparten av en eventuell ökning enligt denna ansökan att i 

huvudsak förläggas till Lillen (grovkaliber) och Abborrtjärn (mellankaliber). Dessa platser 

ligger längre från majoriteten av de närboende. SBTC bedömer, utifrån WSP beräkningar 
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(bilaga 6) och de mätningar som genomförts under nästan ett år, att den sökta ökningen 

inte kommer att bidra till att nivån på bullret kommer att öka. En risk för ökning 

tillfälligtvis, då ogynnsamt väder råder t ex inversion, kan inte uteslutas i och med att fler 

prov kommer att pågå parallellt, med totalt fler skott per dag. 

8.18.3 Miljökvalitetsnormer - luft 

Miljökvalitetsnormer för luft finns för partiklar, kväveoxider, marknära ozon, bensen, 

kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. De flesta normerna är så kallade 

gränsvärdesnormer som ska följas, medan några är så kallade målsättningsnormer som ska 

eftersträvas. Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta 

miljökvalitetsnormerna, i samverkan med andra kommuner eller på egen hand, och att 

tillhandahålla aktuell information om föroreningsnivåerna. Naturvårdsverket ansvarar för 

kontroll av miljökvalitetsnormerna för kväveoxider i regional bakgrund (landsbygd) samt 

miljökvalitetsnormerna för marknära ozon. 

Karlskoga kommun anger att luftkvalitén i kommunen generellt sett är god. Dock är det 

bara partiklar (PM10) som mäts kontinuerligt i kommunen. Naturvårdsverkets regionala 

mätningar av NOx och marknära ozon m fl parametrar visar på halter som underskrider 

MKN utom för ozon på vissa platser. Gränsvärden för marknära ozon överskrids då 

förorenad luft från Centraleuropa förs upp mot Sverige med svaga vindar. NOx bidrar till 

bildandet av marknära ozon.  

SBTC bidrar till utsläpp av NOx både från transporter och från själva 

provningsverksamheten. Det är dock inte troligt att de relativt små utsläpp som SBTC 

orsakar har någon betydelse för bildandet av marknära ozon.  

9 Samlad bedömning 

En sammanfattande bedömning av konsekvenserna för provningsverksamheten redovisas i 

nedanstående tabell. 

Tabell 26.  Miljöaspekter och konsekvenser för de två alternativen 

Aspekter 

 

0-alternativet 

Nuvarande omfattning på 

provningsverksamheten 

1-alternativet 

Utökad verksamhet enligt 

denna ansökan 

Lokalisering, planering och 

omgivande verksamheter 

Ej relevant Verksamheten strider inte mot 

kommunala planer.  

Verksamheten ligger inom 

avspärrat område.  

Inga förändringar 

Naturskydd Djur och växter påverkas inte 

negativt av skjutfältets 

verksamhet snarare tvärt om 

eftersom skogsbruket inte kan 

En utökning innebär att det blir 

ännu svårare att bedriva 

konventionellt skogsbruk, p g a 

att tillträde inte kan ges för 
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bedrivas lika effektivt.  

Störningar i form av bränder och 

att ytor hålls öppna kan gynna 

djur och växter som inte annars 

skulle klara konkurrensen i 

skogsmiljön. 

avverkning och röjning av skog. 

Detta kan på sikt innebära fler 

områden som övergår till 

naturskog, vilket kan gynna arter 

som har svårt att överleva i 

brukad skog.  

Friluftsliv Friluftslivet är inskränkt i 

område A (sydvästra delarna av 

skjutfältet) där skjutfältet är 

ständigt avlyst och endast 

tillgängligt för anställda på 

SBTC eller efter särskilt 

tillstånd. Övriga delar är 

tillgängliga då skjutning inte 

pågår. 

Friluftslivet är inskränkt i 

område A (sydvästra delarna av 

skjutfältet) där skjutfältet är 

ständigt avlyst och endast 

tillgängligt för anställda på 

SBTC eller efter särskilt 

tillstånd. Övriga delar är 

tillgängliga då skjutning inte 

pågår. Troligen kommer 

avlysningen av område B-E (de 

nordöstra delarna) att öka, med 

minskad tillgänglighet som följd. 

Landskap Ingen påverkan av betydelse Ingen förändring från 0-

alternativet. 

Kulturminnen Ingen påverkan av betydelse Ingen förändring från 0-

alternativet. 

Påverkan på mark och vatten Spridningen av metallfragment 

fortgår i ungefär samma 

omfattning som idag. Ingen 

märkbar negativ påverkan på 

markekosystemen. Ingen 

uppenbar påverkan på ytvatten 

kan ses utifrån den provtagning 

som sker. 

Förenklat kan sägas att 

spridningen av metaller är 

proportionellt mot antalet skott 

vilket innebär att spridningen 

kommer att öka, men den största 

ökningen kommer att ske med 

direktskjutande vapen i 

mellankaliber och till olika typer 

av kulfång och vallar där 

uppsamling kan ske. Ökningen 

beror förstås även på vilken 

kaliber som skjuts. Viktmässigt 

är skillnaden t ex enorm på 84 

mm och 155 mm ammunition. 

Det mesta som sprids är stål och 

aluminium (granatkroppar), men 

även koppar är vanligt (gördlar 

på vissa granater, ej 84 mm). 

Spridningen kommer vara störst 

i de sydvästra delarna (område 

A) nära de mest frekvent 

använda provplatserna.  

Det kan inte uteslutas att 

metallhalterna i ytvattnet i de 

sydvästradelarna (område A) av 

skjutfältet kan komma att öka, 

även om vi i dagsläget inte ser 
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någon tydlig påverkan. 

Dagvatten Finns få asfalterade ytor och 

glest med byggnader på 

skjutfältet, så förhållandevis lite 

dagvatten bildas och bedöms inte 

vara något problem för miljön att 

ta hand om. 

Ingen förändring av dagvatten-

förhållandena jämfört med 

nuvarande användning. 

Dricks-, process- och spillvatten  SBTC har egna brunnar och 

avloppsanläggningar som 

infiltrerar vattnet. Inget 

processvatten genereras. 

Tvättvatten från en spolplatta 

släpps ut i en slänt efter rening i 

slamavskiljare och klass-1 

oljeavskiljare. 

Ingen förändring jämfört med 0-

alternativet. 

Buller Risk för bullerstörningar över 95 

dB(C) för närboende vid vissa 

skjutningar och vädertyper. 

Risk för bullerstörningar över 95 

dB(C) för närboende vid vissa 

skjutningar och vädertyper. Den 

sökta utökningen kommer i 

huvudsak att ske på provplatser 

längre från bebyggelse, samt av 

mellankalibervapen. Detta gör 

att bullerstörningarna inte 

bedöms öka.  

Vibrationer Nuvarande verksamhet ger inte 

upphov till skadliga vibrationer 

eftersom avstånden är för stora. 

Ingen skillnad från 0-

alternativet. 

Luftstötvåg Nuvarande verksamhet ger inte 

upphov till skadliga luftstötvågor 

eftersom avstånden är för stora. 

Ingen skillnad från 0-

alternativet. 

Ljus och starka sken Lysgranater skjuts emellanåt och 

kan, om de måste skjutas när det 

är mörkt, ge upphov till tillfälligt 

starka ljussken. I och med att de 

enbart skjuts över skjutfältet så 

bedöms detta inte vara störande 

utanför skjutfältet. 

Eventuellt kan en ökad provning 

ske av lysgranater i och med den 

sökta utökningen av antal skott, 

dock bör detta inte orsaka någon 

störning utanför skjutfältet. 

Transporter SBTC strävar efter att minska 

antalet transporter internt genom 

ökad effektivisering av 

provplatserna så att den 

utrustning som används ofta inte 

behöver transporteras hit och dit 

på skjutfältet utan alltid finns på 

respektive provplats. 

Externa transporter bedöms öka 

jämfört med 1-alternativet, 

eftersom vi inte kommer ha plats 

De interna transporterna kommer 

öka jämfört med 0-alternativet, 

men med hur mycket är svårt att 

bedöma, eftersom det beror på 

vilka prov som genomförs. 

Externa transporter kommer att 

öka, men ökningen bedöms bli 

mindre än i 0-alternativet 

eftersom vi kan ta hand om all 

provning som våra ägare 

behöver och även har plats för en 
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för all provning som våra ägare 

vill genomföra utan måste 

hänvisa dem till andra 

provplatser minst 11 mil bort 

(jmf med 7 km från Björkborns 

ind omr). Och även måste säga 

nej till externa kunder (svenska 

och europeiska), som då kanske 

måste vända sig till provplatser 

utanför Europa. 

del externa kunder (både svenska 

och europeiska). 

Utsläpp till luft Utsläpp CO2, CO, N2 från 

förbränning av krut och 

explosivämnen, samt på kort sikt 

även Pb om gamla krutsorter 

används. Ingen påverkan bedöms 

ske utom lokalt runt skjutplats, 

utom att det sker ett tillskott av 

CO2 (till viss del med fossilt 

ursprung) till atmosfären. 

Mer av samma typ av utsläpp 

eftersom utsläppen är direkt 

proportionella mot antalet skott. 

Utsläppen av Pb kommer 

troligen att bli lika stora som i 0-

alternativet, men kommer 

troligen att släppas ut under 

kortare tid än  0-alternativet 

eftersom inget nytt blyhaltigt 

krut tillverkas. 

Kemiska ämnen och produkter Låg förbrukning av kemiska 

produkter i verksamheten (utom 

bränslen). Ingen märkbar 

påverkan på miljön om inte 

olyckor sker vid hantering av t 

ex bränslen. 

Fortsatt låg förbrukning av 

kemiska produkter, men mer än 

0-alternativet. Ingen märkbar 

påverkan på miljön om inte 

olyckor sker vid hantering av t 

ex bränslen. 

Ozonpåverkande gaser 

 

Ej aktuellt Ej aktuellt 

Växthusgaser 

 

Utsläpp av växthusgaser, främst 

CO2, sker från transporter och 

förbränning av krut och 

explosivämnen, samt 

uppvärmning av lokaler och 

tappvarmvatten. CO2 med fossilt 

ursprung främst från fordon och 

förbränning av explosivämnen. 

Med detta alternativ kommer 

utsläppen från de externa 

transporterna att öka. Och de 

skott som inte kan skjutas på 

Bofors skjutfält kommer att 

behöva skjutas någon 

annanstans, varför CO2-

utsläppen från skjutning inte 

kommer vara lägre än 1-

alternativ.  

Utsläppen som genereras på 

Bofors skjutfält kommer att öka 

jmf med 0-alternativet, i och 

med att fler skott skjuts. En stor 

del av ökningen är dock av icke-

fossilt ursprung (cellulosa är 

huvuddelen av råvaran i krut). På 

sikt kommer dieseldrivna fordon 

att fasas ut, men kortsiktigt 

kommer en ökning ske av CO2-

utsläpp från interna transporter 

jämfört 0-alternativet, men detta 

ska ställas i relation till att 

utsläppen från de externa 

transporterna blir betydligt 

mindre i detta alternativ. 

 

Resurshushållning  Låg förbrukning av resurser Låg förbrukning av resurser 

utom för grus och bergmaterial. 
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utom för grus och bergmaterial. 

 Resurshushållning är svår i och 

med att SBTC håller på med 

förstörande provning, dock 

minimeras mängden prov genom 

filmning och avancerad mätning 

av förlopp. 

Dock högre än 0-alternativet 

eftersom slitaget på vägar, 

målytor och vallar ökar, liksom 

förbrukningen av material för 

mål ( bl a tegel-, betong- och 

brädväggar). 

Resurshushållning är svår i och 

med att SBTC håller på med 

förstörande provning, dock 

minimeras mängden prov genom 

filmning och avancerad mätning 

av förlopp. 

Energi Förbrukning som idag, ca 3 600 

MWh el, ca 200 ton pellets och 

ca 8,5 kbm olja. 

Energibesparande åtgärder 

genomförs kontinuerligt t ex 

byte av gammal belysning till 

LED och byte av gamla 

uppvärmningssystem till 

moderna effektivare system. 

Med den sökta ökningen räknar 

vi med en ökad användning av 

el-energi på ca 25 %. 

Avfall Majoriteten av det avfall som 

uppkommer i verksamheten är 

skrot ca 200 ton per år, 

explosivämneskontaminerat 

avfall 90 ton och brännbart 

avfall ca 13 ton. 

Med ökad provningsverksamhet 

så kommer avfallsmängderna att 

öka med ca 25 %. Huvuddelen 

av avfallet (viktmässigt) går till 

materialåtervinning. 

Hälsa1 Viss inverkan på människors 

hälsa genom bullerstörningar. 

Viss inverkan på människors 

hälsa genom bullerstörningar, 

möjligen något mer än 0-

alternativet. 

Klimatförändringar Ökad frekvens av extremväder 

kan påverka möjligheterna att 

bedriva provning, t ex torka som 

ökar brandrisken. 

Ingen skillnad mot 0-alternativet. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

och luft 

Verksamheten bidrar inte till att 

någon MKN överskrids, men ger 

ett visst tillskott av föroreningar 

till både luft och vatten. 

En utökning av verksamheten 

bedöms inte bidra till att någon 

MKN överskrids, eftersom 

provtagning i dagsläget inte visar 

på att skjutverksamheten har 

någon mätbar påverkan. 

Fotnot 1 = aspekten avser närboendes och friluftsfolkets hälsa 

10 Riskbedömning och beredskap för allvarliga olyckor 

Verksamheten omfattas av högre kravnivån enlig Lagen om åtgärder för att begränsa och 

förebygga allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381). Det innebär att SBTC ska bifoga 



Saab Bofors Test Center AB 
  

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 92 (92) 
Utfärdare, tjänsteställe, telefon Issued by, department, telephone Datum Date Utgåva 

Issue ID 
Dokumentnummer Document ID 

Terése Riddersand, SKQ, 072-467 01 08 2021-09-14  SBTC 21-0195 
Godkänd av Approved by Antal bilagor  

No. of appendices 
Informationsklass Classification 

  ÖPPEN 
 

 

allmänblankett.dot/utg3 

en säkerhetsrapport till ansökan om miljöfarlig verksamhet. Befintlig säkerhetsrapport för 

hela verksamheten på SBTC har setts över och bifogas ansökan inklusive intern 

räddningsplan och handlingsprogram för verksamheten. 

Säkerhetsrapporten innehåller en sammanställning av riskbedömningar för verksamheten 

och dessa avhandlas därför inte närmare i MKB:n.  

Den interna räddningsplanen, som är en bilaga till säkerhetsrapporten, avhandlar företaget 

beredskap och rutiner för olyckor, detta beskrivs därför inte ytterligare i MKB.  
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