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Komplettering av ansökan om tillstånd för civilt skjutfält, Saab
Bofors Test Center, Lst dnr 551-7340-2021
Miljöprövningsdelegationen (MPD) inom Länsstyrelsen i Örebro har förelagt
Saab Bofors Test Center (SBTC) att lämna kompletteringar på bolagets
ansökan om tillstånd för civilt skjutfält på Bofors skjutfält i Karlskoga, Nora
och Örebro kommuner. Nedan följer bolagets svar på de punkter som MPD har
begärt komplettering av.
1.

Redovisa kostnadsberäkning för sanering och återställande av
aktuell mark vid eventuellt upphörande av verksamhet. Kostnaden
ska beräknas på sanering av förorenad mark samt
omhändertagande av oexploderad ammunition.

Grunder
SBTC har varit verksamhetsutövare på Bofors Skjutfält sedan 1999.
Huvuddelen av mark- och vattenföroreningarna inom skjutfältsområdet har
tillförts under tiden 1913-1999. För denna tid bärs miljöskulden av tidigare
verksamhetsutövare. Detta är utrett i ansvarsutredningar och MIFOundersökningar och utredningarna finns vid Länsstyrelsen i Örebro. Inom
skjutfältsområdet har 21 mark- och vattenområden, som bedömdes kunna vara
intressanta ur ett föroreningsperspektiv, undersökts och klassats enligt MIFOmetodiken. Av dessa 21 har fyra bedömts tillhöra riskklass 1, nio riskklass 3
och sju riskklass 4 medan ett område inte gavs någon klassning. Det område
som kan komma att bli föremål för efterbehandlingskrav torde vara de med
riskklass 1. För tre av dessa fyra riskklass 1-områden (Långsjön,
Höglundagruvan och Ormtjärn) har SBTC inte något miljöansvar alls då det rör
sig om dumpningar som upphörde långt innan SBTC:s verksamhetstid. Det
fjärde området, Rösimmens brännplats, har efter fördjupad riskbedömning
2020 bedömts inte behöva några efterbehandlingsåtgärder i nuläget.
Rösimmens brännplats är en destruktions-plats och avhandlas inte i denna
tillståndsansökan. Destruktionsverksamheten har eget miljötillstånd.
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Merparten av markföroreningarna på skjutfältet är med andra ord dumpningar
som gjordes långt före 1999, då andra verksamhetsutövare än SBTC har
efterbehandlingsansvar. Detta ligger därmed utanför denna
kompletteringsbegäran, enligt SBTC. SBTC:s ansvar är den del av föroreningar
och oexploderad ammunition (OXA) som har tillkommit efter 1999. Vid en
eventuell nedläggning kommer SBTC att ta sin del av ansvaret för det som
bolaget har tillfört. I övrigt behöver ansvaret fördelas mellan tidigare
verksamhetsutövare enligt 10 kap miljöbalken. SBTC motsätter sig att ta på sig
ett ansvar och beräkna en kostnad för något som bör åläggas en annan
verksamhetsutövare än SBTC.
SBTC anser vidare att frågor enligt 10 kap miljöbalken ska hanteras som
tillsynsfrågor och inte regleras i tillståndet. Vid förra tillståndsprövningen var
länsstyrelsen och bolaget överens om detta. I samband med
tillståndsprövningen 2005 fördes följande resonemang i MPD beslut
beträffande blindgångare:
”Om bolaget av någon anledning skulle upphöra med sin verksamhet på
platsen, kommer det att för en lång tid framöver finnas ett behov av att sanera
blindgångare, avlysa områden, sätta upp varningsskyltar etc. Med hänsyn
härtill anser MPD att det finns ett behov av att bolaget ställer en ekonomisk
säkerhet för kostnader för efterbehandling och andra återställningsåtgärder
som denna verksamhet kan föranleda.
Säkerheten bör täcka kostnaden för åtminstone 10 år framåt i tiden. En årlig
kostnad för att hantera blindgångare och hålla området avlyst uppskattas till
100 000 kronor varför säkerhetens belopp bör uppgå till 1 miljon kronor.
Säkerheten ska bestå av pant eller borgen inklusive bankgaranti samt
godkännas av MPD.”
En sådan säkerhet finns på plats.
Då framtida åtgärdsmål, efterbehandlingstekniker, riskbedömningar m m kan
komma att ändras är det omöjligt att göra en kostnadsberäkning på
återställandeåtgärder vid upphörande av verksamhet långt in i framtiden.
Endast en mycket grov och osäker bedömning utifrån antaganden som gäller
idag kan göras och en sådan bör inte utgöra underlag i ett tillståndsbeslut.
Dessutom kräver de redovisningsstandarder som tillämpas i Sverige att
avsättningar eller ansvarsförbindelser för miljöskulder görs i årsredovisningen,
vilket gör att tillräckliga medel ska finnas för nödvändig efterbehandling.
Skillnaden mellan att reglera detta i tillståndsbeslut mot att låta den
ekonomiska redovisningen omhänderta detta är att bedömningar och
beräkningar kan förändras utifrån nytillkommen fakta om föroreningssituation,
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rättsläge, tekniker osv och låser inte in verksamhetsutövaren i en obsolet
bedömning.
SBTC kommer här ändå göra en grov ansats till kostnadsbedömning utifrån ett
antal antaganden nedan.
Aspekten OXA
Förekomsten av OXA på Bofors Skjutfält beskrivs i MKB s 81-85.
Vad gäller omhändertagande av oexploderad ammunition är frågan om
kostnader helt avhängig av framtida planerad markanvändning:





Hur ”rent” måste området vara?
Till vilket djup?
Vad är kravnivån?
Acceptabel risknivå?

En stridsladdad, oexploderad granat i marken utgör en mycket liten om ens
någon miljörisk. Den är en ren säkerhetsrisk. En granat som skjuts i en hög
bana kan tränga ner många meter ner i marken beroende på
markbeskaffenheten. Ca 20 km2 mark inom Bofors Skjutfält (2000 ha av totalt
10 000 ha) är målområde. Delar av denna yta (ca 25%) har inte använts av
SBTC som verksamhetsutövare. Marken varierar ifrån skogsmark, via våtmark
till sjö. Området har RÖD klass enligt beskrivningen i MKB. Att rensa ett
sådant område ner till många meters djup, även under sjöbotten skulle vara ett
teoretiskt tankeexperiment men inte praktiskt genomförbart.
För att förtydliga: Kostnaderna varierar stort mellan att området skall kunna
nyttjas som naturreservat där allmänheten inte har tillträde till att området ska
kunna bebyggas och vara tomt- eller industrimark. Exempel ifrån sanering av
tidigare skjutfält saknas inte. Skjutfältet i Falun är ett sådant.
Därmed, för att på ett meningsfullt sätt kunna göra en kostnadsbedömning
måste antaganden göras om framtida markanvändning och därmed krav på
”renhet” som funktion av detta.
Framtida markanvändning
Sanering av Bofors skjutfält kan bli aktuellt i en framtid där inte svensk
försvarsindustri längre har ett behov av att prova sina produkter. Vapen- och
ammunitionstillverkning sker inte längre i regionen. Ett sådant scenario kan
uppstå då världen har fått långvarig, varaktig fred, eller ett värre scenario där
Sverige förnekas av annan part att ha egen försvarsindustri eller försvar. I ett
sådant sammanhang bör inte heller Försvarsmakten, om den finns kvar, ha
behov av Villingsbergs skjutfält. Så länge Försvarsmakten har behov av
Villingsbergs skjutfält kommer, med den förväntade nya riksintresseklassning
för totalförsvaret som nu pågår, Försvarsmakten sannolikt inte acceptera
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boende eller sommarstugor inom Bofors skjutfält. Att notera är att om den nya
klassningen beslutas, kommer även huvuddelen av Bofors skjutfält inklusive
bullerzoner i norra delen förklaras som riksintresse för totalförsvaret. Se
nedanstående bild:

Bild 1. Bild från FM remiss, utökning av riksintresse för påverkan av buller.

I Örebro kommuns översiktsplan omnämns Kilsbergens skjutfält såsom ett
markområde som efter det att nuvarande användning som skjutfält upphör, bör
omvandlas till någon form av naturreservat.
SBTC bejakar denna tanke, särskilt som stora delar av Bofors skjutfält har
stora naturvärden, just för att det är skjutfält och ett modernt trakthyggesbruk
bitvis har varit svårt att genomföra. Särskilt i de gamla målområden som nämns
ovan. Naturvärdena kommer dessutom efterhand att öka, särskilt med
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anledning av att SBTC verksamhet förväntas öka med anledning av det
kontinuerligt förvärrade säkerhetspolitiska läget.
Beroende på kravnivå kommer kostnaderna variera stort. Då detta handlar om
personsäkerhet mer än förorening måste också acceptabel risknivå för personer
som rör sig inom området ansättas. Om kravnivån sätts till att större delar av
området (hela område A är ca 6 500 ha) beläggs med permanent
tillträdesförbud under mycket lång tid närmar sig rensningskostnaderna noll.
Ett alternativ för att bereda allmänheten tillträde till merparten av område A är
att de rödmarkerade 2000 ha utmärks med skyltlinje och rågång till en kostnad
av ca 1 MSEK. Är bedömningen i stället att området bör stängslas åtgår ca 4
mil staket till en kostnad av ca 8 MSEK. I dessa fall kan allmänheten beredas
tillträde till skjutfältets övriga 8000 ha.
Om kravnivån innebär att hela området skall ges GUL klass, innebärande att
”det skall vara möjligt utan större risk med ökad uppmärksamhet att till fots
röra sig i skog och mark”, krävs ytletning. Dock innebär detta att inga
verksamheter som innebär grävning med bemannade maskiner i mark tillåts. Ej
heller transporter eller färd i terrängen med tunga skogsmaskiner eller
motsvarande. Sjöarnas botten får ej påverkas maskinellt genom muddring eller
grävning, och inga torvtäkter tillåts inom området. Kravnivån innebär att få
OXA finns på markytan. Områdesklassningen ”GUL” förklaras i MKB.
Klassningen medger normala släckningsmetoder vid skogsbrand. Ska lägre
nivå än ”GUL” uppnås krävs genomgrävning eller djup genombränning av
området, vilket inte är realistiskt. Att notera är att GUL klassning inte innebär
att området är fritt ifrån OXA. För SBTC och markägaren Wikers personal får
GUL-klassad terräng inom område A endast beträdas med krav på ökad
uppmärksamhet.
Vissa mindre delar av området (totalt ca 25-35 ha inom BLÅ klass där SBTC
och Wikers personal inte har tillträde utan särskild riskanalys) torde ha så hög
täthet av OXA att ytletning inte är säkerhetsmässigt möjligt utan oacceptabla
risker för människoliv. Dessa områden kommer behöva inhägnas eller
utmärkas med tillträdesförbud under lång tid. Den enda tänkbara
röjningsmetoden förutom genomgrävning till flera meters djup är djupgående
brand, vilket är komplext och inte ofarligt då branden endast kan bevakas ifrån
hög höjd, långt avstånd eller med drönare. Sådana områden finns på alla
skjutfält.
På enstaka platser är det realistiskt att antaga att byggnationer skulle kunna ske
även om hela området ges ett ”naturskydd” med byggförbud. Det skulle kunna
röra sig om fundament för telemaster eller vindkraftverk. Sådana byggnationer
är fullt möjliga även i ”gula” tidigare målområden. Skillnaden är att fjärrstyrd
grävmaskin måste nyttjas, och uppgrävda massor letas igenom innan de flyttas.
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Projekten kommer därför sannolikt bli något dyrare, men skillnaden är inte
avgörande då det rör förhållandevis små ytor och volymer massor.
Omhändertagande av OXA - metodbeskrivning och resursåtgång
SBTC har idag god erfarenhet att rensa områden ifrån OXA. Vi genomför flera
gånger årligen sådan rensning med olika syften. I de fall vi letar djupt under
markytan är alltid syftet att återfinna en verkansdel/granat för analys.
Konstruktören/vår kund har i dessa fall velat få tillbaka objektet för analys av
vad det var i konstruktionen som gjorde att den inte fungerade som avsett.
Sådan letning sker med fjärrstyrd grävmaskin med all personal bakom
pansarskydd och kräver att vi kan följa ett hål, en ”sårkanal” ner i marken.
Vanligen påträffas objekten på 2-6 meters djup beroende på
markbeskaffenheten.
Betydligt mera vanligt är att vi genomför en så kallad ytletning, där markytan
noggrann genomletas till fots för att säkerställa att ingen synlig OXA finns på
marken. Syftet kan vara att möjliggöra skogliga åtgärder med mindre maskiner.
Syftet kan också vara att möjliggöra för vår egen personal att röra sig i
terrängen, men också för att nedklassa ett område ifrån ”rött” till ”gult”. Se
även MKB s 81-85. Vi ytletar varje år flera gånger och har avsatta medel för
detta. Vid dessa letningar är merparten av de objekt som hittas gamla. Även
sådana objekt är farliga. Sedan 1999 har få objekt tillkommit av flera skäl. Den
årliga volymen skott har varit mycket lägre än främst under tiden 1940-1980.
Den moderna ammunition har betydligt säkrare funktion, och vi följer
merparten av alla granater med radar vilket gör att OXA kan återfinnas och
omhändertas omedelbart. Ett modernt säkerhetstänkande kräver ett sådant
förfarande.
Ytletning genomförs som skallgång. Metoden följer Försvarsmaktens
instruktioner. Man går framåt i ca 100-1000 m/h fart beroende på terrängen,
undervegetationen och på tätheten av OXA. Varje person är utrustad med en
”snökäpp” för att kunna leta igenom undervegetationen. Man framrycker med
ca 1,5-2 m lucka mellan deltagarna. Lämpligt är att ca 10-12 personer går i
linjen. Fler än 15 komplicerar ordningen. Ingen terräng får missas. Nyttjas
välövad personal kan upp till 20 personer ingå i linjen.
Omedelbart bakom linjen går två ammunitionsröjare. Den ene leder
verksamheten. Ca 100 m bakom amröjaren finns en till två sjukvårdspersonal
med kompetensnivå minst ambulanssjukvårdare med sjuktransportkapacitet.
Beroende på terrängen kan det vara en bandvagn, en fyrhjuling med släp, en
älgdragare eller helt enkelt en bår som bärs med. I vissa fall sker letning längs
väg, och då behövs ingen terränggående transportkapacitet.
Ytterpersonerna i linjen hasplar ut en bomullstråd, så att nästa svep har en
säker genomletad linje att följa.
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Då någon i linjen ser ett misstänkt objekt ropas ”FYND”, och linjen stannar.
Ammunitionsröjaren hastar fram och gör en första bedömning. Kan inte
objektet anses säkert vid en första kort bedömning (max 1 minut) markeras
koordinaten i en GPS och en snökäpp placeras på platsen. Är bedömningen
enkel och ger vid handen att objektet är säkert langas objektet längs linjen till
ytterpersonen och läggs ner vid bomullstråden för senare upphämtning.
(Vartannat svep höger, och vartannat vänster, så att enbart varannan tråd måste
följas i nästa skede.)
Efter genomförd ytletning återvänder två ammunitionsröjare som gör djupare
bedömning av de utmärkta objekten. Här kan läggas max ca 5 min per objekt.
Är de garanterat säkra läggs de längs trådarna. Om inte sprängs de på plats. Då
området är tomt på snökäppar tas skrotet omhand längs trådarna genom att
manuellt lastas på något lättare terränggående fordon av en grupp på ca tre
personer per fordon. Om det rör enstaka objekt behövs inte fordon.
Resultatet av en sådan ytletning är att områdets yta är fri ifrån synliga objekt,
och personer kan gå till fots genom området utan större risk. Området
omklassas till GUL. Då tjälen de år den är djup lyfter nya objekt till markytan
behöver arbetet göras om efter ca 5 år med samma metod om inte området skall
falla tillbaka till RÖD status.
Resursåtgång för ytletning:


Realistiskt är att räkna på en hel dag. Effektivt får men ut 6 h ytletning
av en arbetsdag då områdena i regel ligger långt ifrån större vägar.



Letningsdagen åtgår två sjukvårdare, två amröjare och 12 letare.



Efter letningsdagen åtgår en dag med två amröjare och tre skrotsamlare
för att röja och rensa den genomletade ytan. Totalt ca 21 mandagar.

Vi antar att amröjare och sjukvårdare kostar 600:-/ h och letare/skrotsamlare
kostar 300 :-/h (ingen specifik utbildning krävs, ca en dag räcker).
Totalt blir då kostnaden ca 60 000 i arbetskostnader. Vi antar att 20 OXA
sprängs. Sprängämnet kostar då ca 5000:Fordonskostnader och övrigt som krävs är ca 5000:Detta ger en total kostnad per dag av ca 70 000:-. Genomletad area är ca 3-7
ha, beroende på hur terrängen ser ut i kombination med tätheten av OXA,
vilket ger ca 10 000 -20 000 :-/ha. Då detta p g a tjäle måste göras om efter ca 5
år blir kostnaden ca 20 000 - 40 000:-/ha för att uppnå och bibehålla den
antagna kravnivån. Totalt åtgår därmed ca 300-600 arbetsdagar med barmark.
Erfarenheter ifrån Falu skjutfält visar på att ytterligare en genomletning kan
krävas efter ytterligare fem år. Djupare tjäle inträffar dock långt ifrån varje år i
Kilsbergen och därför kan tiden vara längre än 5 år.
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Om vi antar att ytan på Bofors Skjutfält som behöver genomletas är ca 2000 ha
kan därmed kostnaden uppskattas med denna antagna kravnivå i dagens
penningvärde till ca 40-80 MSEK att fördela mellan samtliga tidigare och
nuvarande verksamhetsutövare.
Att notera är att kostnaden att rensa målytorna inte ökar som funktion av
antalet skott som skjuts årligen. Kostnaden ökar först om arean på målytorna
ökar eller om nya målytor öppnas i kombination med att nytillkomna OXA inte
omhändertages. Som beskrivs i MKB omhändertages idag den absoluta
merparten av alla nytillkomna OXA. Detta i kombination med återkommande
ytletningar gör att SBTC:s andel i miljöskulden är begränsad och minskar över
tiden i och med att SBTC även omhändertar gammal OXA från tiden för 1999 i
samband med ytletning.
Sammanfattning aspekten OXA
Beroende på områdets framtida tänkta användning och vilka kriterier som
fastställs för kravuppfyllnad kommer kostnaden för sanering variera mycket
kraftigt.
I ena änden på skalan närmar sig kostnaden 0 och i andra änden kan
kostnaden uppgå till ca 40-80 MSEK, att fördela mellan nuvarande och
tidigare verksamhetsutövare.
Aspekten förorenad mark
SBTC verksamhet inom provningsområdet orsakar föroreningar som beskrivs i
MKB. Få av dessa föroreningar kan saneras. Utsläpp sker i gasform och i form
av metallfragment ifrån granater. I det fall att fragment är större kommer de att
behandlas som ammunitionsskrot och insamlas under tidigare beskrivna
ytletning. Delar större än en Iphone hittas i regel. Mindre fragment försvinner
ner i marken. Metaller ingående i det vi skjuter utgör ingen risk eller allvarlig
förorening. Merparten är stål och aluminium. Inga kända metoder finns att
samla in dessa.
Vissa provplatser och målområden kan behöva undersökas närmare vid en
eventuell avveckling, men i dagsläget är vår bedömning att sanering utöver
ytletning och rensning av kulfångare och vallar inte är nödvändigt för att
förhindra framtida skador på miljön. Miljöbedömning från förra
tillståndsprövningen för provplatserna Björnen och Roten, de mest frekvent
använda provplatserna, bifogas som bilaga 1.
Förorenad mark efter gamla dumpningar utgör inte SBTC:s ansvar och
kommenteras inte vidare i detta sammanhang. Vad gäller föroreningar inom
affärsområdet ”destruktion av explosiv vara” avhandlas dessa ej, då denna
ansökan inte avser destruktion utan provning. Destruktionen hanteras i separat
tillstånd.
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Det ska tydligt framgå vilka vattenförekomster som riskerar att
påverkas av den planerade verksamheten. Vidare ska nu gällande
status och miljökvalitetsnorm för dessa vattenförekomster redovisas
samt en analys utifrån verksamhetens påverkan hur den
övergripande kemiska- och ekologiska statusen såväl som statusen
för relevanta kvalitetsfaktorer kan komma att påverkas av den
planerade verksamheten. Denna bedömning ska utgå från Havs- och
vattenmyndigheten föreskrift om klassificering och
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (2019:25)

Den sökta verksamheten, som i princip är den samma som pågående
verksamhet, men med utökning av antalet skott främst i den sydvästra delen av
skjutfältet, bedöms kunna ge påverkan på följande ytvattenförekomster:
Rösimmen (WA90054191), Imälven mellan Rösimmen och Älgsimmen
(WA77751552), Älgsimmen (WA47560949), Imälven mellan Älgsimmen och
Svartälven (WA99248728), Valån mellan Våtsjön och Möckeln
(WA74940636), Sågsnårsälven från St Grytsjön till inloppet Älvlången
(WA60317275), Hovmantorpsån, St Gäddtjärn till Mogruvälven
(WA69088735) och Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån
(WA34774353), eftersom dessa ytvattenförekomster är målområden
(Älgsimmen, Rösimmen och Hovmantorpsån (Hovmantorpasjön)) eller
avvattnar målområden eller får tillskott av vatten från målområden (Valån,
Imälven, Sågsnårsälven och Mogruvälven). Rammsjön (WA 80720317) är
inget målområde och avvattnar inget område där något målområde eller
frekvent använd skjutplats finns och har därför inte tagits med i bedömningen
nedan. Läget på ovan vattenförekomster framgår av kartan i bild 2.
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Bild 2. Ytvattenförekomster på och i anslutning till skjutfältet.

Skjutfältet ligger dels inom Västerhavets vattendistrikt, dels inom Norra
Östersjöns vattendistrikt. Gränsen går mellan vattenförekomsterna Rösimmen
och Sågsnårsälven. För de aktuella ytvattenförekomsterna gäller
miljökvalitetsnormer fastställda genom föreskrifter som trädde i kraft den 22
december 2021, se Länsstyrelsen i Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten
för Västerhavets vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för
vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt (14FS 2021:43) respektive
Länsstyrelsens i Västmanlands län (Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns
vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Norra
Östersjöns vattendistrikts (19FS 2021:10).
Av 4 § i respektive föreskrift framgår att aktuella ytvattenförekomster ska
uppnå eller behålla hög eller god ekologisk status och god kemisk
ytvattenstatus, om inte avvikelser eller undantag har meddelats med stöd av 4
kap. 9–11 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660).
Vidare får ytvattenstatusen i naturliga ytvattenförekomster som huvudregel inte
försämras i förhållande till den status som respektive vattenförekomst har vid
var tid, se 4 § andra stycket. Kravet på icke-försämring för ekologisk status
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gäller för respektive biologiska, fysikalisk-kemiska eller hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer oavsett om den sammanvägda ekologiska statusen i vattenförekomsten försämras eller inte.
I bilaga 1–3 till föreskrifterna anges de undantag som gäller för respektive
vattenförekomst, se 9 § i respektive länsstyrelseföreskrift. Samtliga berörda
ytvattenförekomster har beslutade undantag vad gäller kvalitetskravet kemisk status
för ämnena bromerad difenyleter och kvicksilver/kvicksilver föreningar. Skälet för
undantag är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av bromerad
difenyleter och kvicksilver till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus.
De nuvarande halterna (december 2015) får dock inte öka. SBTC:s verksamhet
bidrar inte med utsläpp av bromerad difenyleter eller kvicksilver.
Generellt gäller för samtliga berörda ytvattenförekomster att SBTC:s
verksamhet inte har någon påverkan på de hydromorfologiska
kvalitetsfaktorerna konnektivitet i vattendrag, hydrologisk regim i vattendrag
och morfologiskt tillstånd i vattendrag. Dessa kommer därför inte beröras
ytterligare under respektive vattenförekomst utom i redogörelse för
statusklassning.
De parametrar avseende MKN för vatten som SBTC eventuellt kan ha någon
påverkan på genom provning är enbart metaller/tungmetaller. Övriga utsläpp
handlar om i sammanhanget små mängder av t ex NOx.
I bilaga 2 till HVMFS 2019:25 finns i avsnitt 7 Särskilda förorenande ämnen i
sjöar och vattendrag en Tabell 1 Bedömningsgrunder för särskilda
förorenande ämnen i inlandsytvatten. I avsnitt 7.1 stycke 1 anges att
”Klassificering av särskilda förorenande ämnen ska göras för de ämnen
angivna i tabell 1 som släpps ut eller tillförs i betydande mängd i
ytvattenförekomsten, eller i betydande mängd tillförs på annat sätt.” Koppar
och zink är liksom övriga metaller som utgör särskilda förorenande ämnen inte
klassade i berörda vattenförekomster. SBTC gör därför bedömningen att dessa
metaller inte anses släppas ut eller tillföras vattenförekomsten i betydande
mängd. Därtill kommer att SBTC inte har några direkta utsläpp till vatten utan
verksamhetens påverkan är i form av en diffus spridning av metallfragment
samt gaser från förbränning av krut och explosivämnen. Denna diffusa
spridning av metaller (i huvudsak stål, aluminium och till viss del koppar)
bedöms vara marginell utifrån den provtagning som SBTC gör med hjälp av
biomätaren vattenmossa i vattendrag på skjutfältet. Sammantaget bedöms
SBTC:s verksamhet därför inte påverka kvalitetsfaktorn Särskilda förorenande
ämnen.
SBTC bedömer därför att det endast är den kemiska statusen för ytvatten som
provningsverksamheten eventuellt kan påverka.
SBTC genomför miljöövervakning av vattendrag på skjutfältet vart tredje år
genom biomätaren vattenmossa (se s 37 – 50 MKB). Vattenmossa tar upp

Informationsklass - Företagssekretess

ÖPPEN

12 (51)

Datum

Dokumentidentitet

2022-01-25

SBTC 21-0195

metaller, inklusive tungmetaller, ur vattnet. Tyvärr är inte vattenmossa en
biomätare som används vid statusklassificering av ytvattenförekomster i
HVMFS 2019:25, utan biota avser här fisk eller kräftdjur/blötdjur. SBTC
kommer under denna punkt i kompletteringen ändå belysa hur
metallsituationen ser ut för respektive sjö/vattendrag som utgör en
vattenförekomst och om den bedöms förändras utifrån den sökta verksamheten.
Utöver analyser av vattenmossa sker provtagning och analys av explosivämnen
nedströms brännplatsen vid Rösimmen, samt i en punkt uppströms Rösimmen.
Denna provtagning är kopplad till destruktionstillståndet (eget tllstånd från
2020), eftersom explosivämnesresterna härrör från destruktionsplatsen vid
Rösimmen och inte från provning av ammunition och kanoner. De
explosivämnesrester som kan ses i ytvatten nedströms Rösimmens brännplats
är HMX (Cyklotetrametylen tetranitramin) och RDX (Cyklotrimetylen
trinitramin). Dessa bryts ner långsamt under inverkan av solljuset. Halterna har
bedömts i den fördjupade riskbedömningen för Rösimmens destruktionsplats
(genomfördes 2019-2020) utifrån påverkan på människor och
vattenorganismer. Halterna av HMX och RDX i Rösimmen, Imälven och
Älgsimmen är 10 000 respektive 1 000 gånger lägre än de halter där påverkan
har setts på fisk och andra vattenorganismer. Riktvärdet för dricksvattenintag
för människa överskrids dock av RDX i Rösimmen och Imälven mellan
Rösimmen och Älgsimmen, men har sjunkit under riktvärdet vid Älgsimmens
utlopp. Ingen ökning av explosivämnen bedöms ske p g a den sökta utökningen
av provning eftersom föroreningarna härrör från gamla markföroreningar vid
brännplatsen. Explosivämnen berörs därför inte vidare i denna del.
Nedan följer en redogörelse av MKN och statusklassning för respektive
vattenförekomst. SBTC redogör även för de parametrar som bedöms vara mest
intressanta utifrån metallinnehåll i ammunition och krut och/eller p g a
förhöjda halter i vattendraget/sjön. Halterna utgör uppmätta halter i
vattenmossan i respektive vattendrag. Kvicksilver, arsenik och kadmium
bedöms inte vara något som sprids från ammunition och skjutprov och har
därför inte tagits med trots eventuella förhöjda halter. För information om
dessa parametrar hänvisas till vattenkapitlet i MKB (s 37-50).
Valån mellan Våtsjön och Möckeln (WA74940636)
Enligt vattenmyndighetens beslut är kvalitetskravet för vattenförekomstens
ekologiska status God ekologisk status 2033. Enligt VISS har vattendragets
ekologiska status bedömts som otillfredsställande. Det är fisksamhället som har
varit avgörande för bedömningen. Klassificeringarna visar god status för försurning
och hög status för näringsämnen. Bottenfauna (bottenlevande djur) visar på god
status. Vattenförekomsten är utsatt för påverkan från försurning, men kalkning
uppströms gör att pH kan hållas på en för vattendraget naturlig nivå. Det
förekommer reglering och vandringshinder i anslutning till vattenförekomsten. De
särskilt förorenade ämnena koppar och zink är inte klassade.
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I preciseringen av kvalitetskraven i vattenmyndighetenes beslut anges God
ekologisk status 2027 för Morfologiskt tillstånd i vattendrag och 2033 för
Hydrologisk regim i vattendrag, Fisk (p g a morfologiskt tillstånd/hydrologisk
regim/konnektivitet i vattendraget) och Konnektivitet i vattendrag. SBTC har ingen
påverkan på dessa kvalitetsfaktorer.
Kvalitetskravet för vattenförekomstens kemiska status har beslutats till God kemisk
status med som framgår ovan undantag för bromerad difenyleter, kvicksilver och
kvicksilverföreningar. Idag uppnår vattenförekomsten inte god kemisk status
beroende på bromerad difenyleter och kvicksilver.
SBTC genomför provtagning i Rotbäcken som via sjöarna Tolen och Angsjön
når Valån med hjälp av biomätare vattenmossa. Varken Rotbäcken, Tolen eller
Angsjön är klassade som vattenförekomster.
Tabell 1 Utvalda parametrar för Rotbäcken. Färgerna härrör från bedömningsgrunder för sjöar
och vattendrag, NV rapport 4913 (upphävd), blått = mycket låga halter, grönt = låga halter, gult
= måttligt höga halter, orange = höga halter

2020
2017
2014
2011
Medel 2011-2020
Medel 1995-2008
Trend

Rotbäcken (tillflöde Valån)
Cu
Pb
Zn
6,88
17,80
80
19,10
34,40
74
11,80
40,10
64
10,10
13,40
49,00
11,97
26,43
67
17,20
36,40
89
Minskar
Minskar?
Ökar?

Rotbäcken är den recipient som SBTC bedömer skulle kunna påverkas av
provningsverksamheten mer än marginellt i och med att detta vattendrag
avvattnar de mest frekvent använda provplatserna på skjutfältet. SBTC:s
provtagning visar dock att halterna koppar och zink i huvudsak är låga.
Möjligen skulle blyhalterna, som vid några tillfällen har varit höga, kunna vara
ett resultat av provningsverksamheten (blyhaltigt krut och finkaliberskjutning).
I och med att blyhaltigt krut inte längre tillverkas och gamla drivladdningar
kommer att ta slut, samt att finkaliberskjutning inte bedöms öka, så bedömer
SBTC att den sökta verksamheten inte innebär en ökning av bly i vattendraget.
Som jämförelse visas provresultat för referenspunkten Stora Gårdsjöbäcken, i
tabell 2 som också har förhöjda blyhalter. Vid senaste provtagningen t o m
något över Rotbäcken. Kopparhalterna är i paritet med Rotbäcken och
zinkhalterna klart högre. I och med att Stora Gårdsjön inte är påverkad av
någon verksamhet eller punktkälla så bör detta vattendrag visa på
bakgrundshalter i norra Kilsbergen.

Informationsklass - Företagssekretess

ÖPPEN

14 (51)

Datum

Dokumentidentitet

2022-01-25

SBTC 21-0195

Tabell 2 Tungmetallhalter i vattenmossa i referenspunkten Stor Gårdsjöbäcken. Färgerna
härrör från bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, NV rapport 4913 (upphävd), blått =
mycket låga halter, grönt = låga halter, gult = måttligt höga halter, orange = höga halter
As
2020
5,07
2017
4,89
2014
3,26
2011
2,06
Medel 2008-2020 3,82
Medel 1995-2008 7,90
Trend
Minskar?

Cd
0,91
1,00
1,07
0,45
0,85
2,37
Minskar

Co
24,90
13,60
11,30
5,70
13,88
51,30
?

Cr
3,41
10,60
14,80
3,08
7,97
5,24
?

Cu
9,89
16,40
10,40
8,61
11,33
17,20
Minskar ?

Hg
0,17
0,14
0,09
0,08
0,12
0,09
Ökar?

Ni
4,79
11,30
9,62
2,60
7,08
12,80
Minskar

Pb
22,20
21,30
12,80
7,55
15,96
23,70
Ökar?

Imälven mellan Älgsimmen och Svartälven (WA99248728)
Enligt vattenmyndighetens beslut är kvalitetskravet för vattenförekomstens
ekologiska status God ekologisk status 2027. Enligt VISS har vattendragets
ekologiska status bedömts som måttlig. Det är bottenfauna (flodpärlmussla) som
varit avgörande för bedömningen. Fisk och övrig bottenfauna (exkl.
flodpärlmussla) visar på god och för kiselalger hög status. Klassificeringarna visar
för näringsämnen hög status och försurning god status. Vandringshinder
förekommer i anslutning till vattenförekomsten som också är regleringspåverkad.
De särskilt förorenade ämnena koppar och zink är inte klassade.
I preciseringen av kvalitetskraven i vattenmyndighetenes beslut anges God
ekologisk status 2027 för Morfologiskt tillstånd i vattendrag, Hydrologisk regim i
vattendrag, Bottenfauna (konnektivitet/morfologiskt tillstånd i vattendraget) och
Konnektivitet i vattendrag. SBTC har ingen påverkan på dessa kvalitetsfaktorer.
Kvalitetskravet för vattenförekomstens kemiska status har beslutats till God kemisk
status med, som framgår ovan, undantag för bromerad difenyleter, kvicksilver och
kvicksilverföreningar. Idag uppnår vattenförekomsten inte god kemisk status
beroende på bromerad difenyleter och kvicksilver. När det gäller prioriterade
ämnen så har bly/blyföreningar, dioxin och PAH tagits upp, men inte klassats,
eftersom dessa ämnen riskerar att spridas från förorenade områden och
verksamheter inom avrinningsområdet. I Viss anges dock att analysresultat saknas
för dessa parametrar utom för sediment i nedre delen av Imälven. Vid dessa
sedimentundersökningar (utförda av Vägverket) har måttligt höga halter av
cancerogena PAH:er samt mycket höga halter av bly och måttligt höga halter av
kadmium påträffats. Det saknas dock vattenanalyser för att kunna bestämma om
halterna i vattnet överstiger gränsvärden. Halterna av klorerade föroreningar,
ftalater, PCB:er, dioxiner, klorfenoler och bekämpningsmedel var vid
undersökningen under detektionsgränsen.
SBTC genomför provtagning i Älgsimmens utlopp till Imälven (sträckan
mellan Älgsimmen och Svartälven), samt på en punkt i Imälven uppströms
Bofors Jägargilles skjutbanor med hjälp av biomätare vattenmossa.

Zn
176
104
133
62
119
301
Minskar?
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Tabell 3 Utvalda parametrar i Älgsimmen utlopp och Imälven uppströms skjutbanor. Färgerna
härrör från bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, NV rapport 4913 (upphävd), grönt =
låga halter, gult = måttligt höga halter, orange = höga halter
Älgsimmen ut
Cu
2020
8,48
2017
19,10
2014
11,50
2011
15,30
Medel 2008-2020
13,60
Medel 1995-2008
16,70
Trend
?

Imälven
Cu
11,20
19,10
10,80
16,50
14,40
18,60
?

Älgsimmen ut
Pb
9,65
25,70
15,60
7,86
14,70
13,60
?

Imälven
Pb
17,00
22,70
15,70
6,26
15,42
16,00
Stabilt?

Älgsimmen ut
Zn
135
120
159
101
129
220
Stabilt

Imälven
Zn
187
84
110
93
118
277
Minskar?

Tabellen visar att bly är den metall som varit förhöjd vid de flesta tillfällen
sedan 1995. Halterna zink är över lag låga och kopparhalterna sannolikt
minskande. Älgsimmen är målområdet för i huvudsak mellankaliber (i
genomsnitt 170 skott/år). Denna ammunition innehåller inget bly. Att
provningsverksamheten på SBTC skulle bidra med annat än marginella
mängder bly till Imälven är inte sannolikt. Det är inte heller sannolikt att
mängderna skulle bli högre med ökad provningsverksamhet. Värdena i Imälven
ligger i paritet med referenspunkten i Stora Gårdsjöbäcken (bakgrundshalter).
Älgsimmen (WA47560949)
Enligt vattenmyndighetens beslut är kvalitetskravet för vattenförekomstens
ekologiska status God ekologisk status 2027. Enligt VISS har sjöns ekologiska
status bedömts som måttlig. Sjön har försurningsproblem. Det är sammanvägningen
av fisk och försurningstatus som varit avgörande för bedömningen. Näringsämnen
visar hög status och försurning visar måttlig status. Sjön är utsatt för påverkan från
försurning, men kalkning gör att pH och fisk kan hållas på en för sjön naturlig nivå.
De särskilt förorenade ämnena koppar och zink är inte klassade.
I preciseringen av kvalitetskraven i vattenmyndighetenes beslut anges God
ekologisk status 2027 för Försurning. SBTC:s verksamhet påverkar inte
försurningen.
Kvalitetskravet för vattenförekomstens kemiska status har beslutats till God kemisk
status med, som framgår ovan, undantag för bromerad difenyleter, kvicksilver och
kvicksilverföreningar. Idag uppnår vattenförekomsten inte god kemisk status
beroende på bromerad difenyleter och kvicksilver. När det gäller prioriterade
ämnen så har bly/blyföreningar och kadmium/kadmiumföreningar tagits upp, men
ej klassats, eftersom dessa ämnen riskerar att spridas från verksamheter inom
avrinningsområdet. SBTC ifrågasätter denna uppgift eftersom man hänvisar till
Bofors skjutfält (SBTC sprider inget bly eller kadmium till Älgsimmen) och
Björkborns industriområde (detta industriområde ligger inte inom Älgsimmens
avrinningsområde utan har sin avrinning till Timsälven). I Viss anges dock att
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analysresultat saknas för dessa parametrar. SBTC:s verksamhet sprider inget bly
eller kadmium till Älgsimmen.
SBTC genomför provtagning i Älgsimmens inlopp och utlopp med hjälp av
biomätaren vattenmossa.
Tabell 4 Utvalda parametrar i Älgsimmen in- och utlopp. Kadmium har tagits med för denna
vatten förekomst eftersom kadmium anses vara en risk enligt uppgifter i VISS. Färgerna härrör
från bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, NV rapport 4913 (upphävd), grönt = låga
halter, gult = måttligt höga halter, orange = höga halter
Älgsimmen in Älgsimmen ut Älgsimmen in Älgsimmen ut Älgsimmen in Älgsimmen ut Älgsimmen in Älgsimmen ut
Cu
Cu
Pb
Pb
Zn
Zn
Cd
Cd
2020
8,99
8,48
15,70
9,65
72
135
0,64
0,53
2017
21,50
19,10
33,50
25,70
161
120
1,27
1,40
2014
11,30
11,50
29,50
15,60
161
159
0,84
1,00
2011
10,80
15,30
12,20
7,86
107
101
0,69
0,65
Medel 2008-2020
13,15
13,60
22,73
14,70
125
129
0,86
0,89
Medel 1995-2008
13,80
16,70
22,80
13,60
296
220
1,53
1,37
Trend
Minskar ?
?
?
?
Minskar
Stabilt
Minskar
Minskar

Tabellen visar att bly är den metall som varit förhöjd vid de flesta tillfällen
sedan 1995. Halterna zink är i huvudsak låga och kopparhalterna i huvudsak
låga och sannolikt minskande. Älgsimmen är målområdet för i huvudsak
mellankaliber (i genomsnitt 170 skott/år). Denna ammunition innehåller inget
bly. Att provningsverksamheten på SBTC skulle bidra med annat än marginella
mängder bly till Älgsimmen är inte sannolikt. Det är inte heller sannolikt att
mängderna skulle bli högre med ökad provningsverksamhet. Värdena i
Älgsimmen ligger i paritet med referens punkten i Stora Gårdsjöbäcken utom
provet i inloppet 2017. Kadmiumhalterna i Älgsimmen är minskande och även
de i paritet med Stora Gårdsjöbäcken.
Imälven mellan Rösimmen och Älgsimmen (WA77751552)
Enligt vattenmyndighetens beslut är kvalitetskravet för vattenförekomstens
ekologiska status God ekologisk status 2027. Enligt VISS har vattenförekomstens
ekologiska status bedömts som måttlig. Det är fisk som varit avgörande för
bedömningen. Bottenfauna (bottenlevande djur) visar på hög status.
Klassificeringarna visar för försurning god status och för näringsämnen hög status.
Älven är utsatt för påverkan från försurning, men kalkning uppströms gör att pH
och fauna kan hållas på en för vattendraget naturlig nivå. De särskilt förorenade
ämnena koppar och zink är inte klassade.
I preciseringen av kvalitetskraven i vattenmyndighetenes beslut anges God
ekologisk status 2027 för Morfologiskt tillstånd i vattendrag, Hydrologisk regim i
vattendrag, Fisk (förändring av konnektivitet och morfologiskt tillstånd) och
Konnektivitet i vattendrag. SBTC:s verksamhet har ingen påverkan på någon av
dessa kvalitetsfaktorer.
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Kvalitetskravet för vattenförekomstens kemiska status har beslutats till God kemisk
status med, som framgår ovan, undantag för bromerad difenyleter, kvicksilver och
kvicksilverföreningar. Idag uppnår vattenförekomsten inte god kemisk status
beroende på bromerad difenyleter och kvicksilver. Även när det gäller denna
vattenförekomst finns en notering under prioriterade ämnen att ”I
avrinningsområdet finns det områden med höga halter av bly, kadmium och
kvicksilver samt sprängmedelsrester från Bofors skjutfält och Björkborns
industriområde (felaktig lokalisering, se ovan under Älgsimmen)”. Det finns sjöar
med dumpad ammunition och höga halter bly och kvicksilver i sediment, men dessa
har ingen påverkan på denna del av Imälven. Sprängmedelsrester från
destruktionsplatsen vid Rösimmen är delvis detekterbara i denna del av Imälven.
Kadmium finns det ingen källa till på Bofors skjutfält. SBTC ifrågasätter därför
dessa uppgifter. I Viss anges dock att analysresultat saknas för bly, kadmium och
kvicksilver.
SBTC genomför provtagning i Rösimmens utlopp, biflödet Långsjöbäcken
(Långsjön är ett förorenat område klass 1 enligt MIFO) och Älgsimmens
inlopp med hjälp av biomätare vattenmossa.
Tabell 5 Utvalda parametrar för imälven mellan Rösimmen och Älgsimmen. Färgerna härrör
från bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, NV rapport 4913 (upphävd), grönt = låga
halter, gult = måttligt höga halter, orange = höga halter
Rösimmen ut Långsjöbäcken Älgsimmen in Rösimmen ut Långsjöbäcken Älgsimmen in Rösimmen ut Långsjöbäcken Älgsimmen in
Cu
Pb
Zn
2020
8,97
7,90
8,99
11,10
14,80
15,70
93
63
72
2017
15,60
19,10
21,50
16,70
22,20
33,50
144
97
161
2014
10,50
10,30
11,30
5,95
16,10
29,50
104
100
161
2011
10,70
16,10
10,80
4,98
7,05
12,20
104
100
107
Medel 2008-2020
11,44
13,35
13,15
9,68
15,04
22,73
111
90
125
Medel 1995-2008
24,50
18,20
13,80
19,70
37,40
22,80
310
134
296
Trend
Minskar
?
Minskar ?
Ökar?
Minskar?
?
Stabilt
Stabilt
Minskar

Koppar och zink verkar i huvudsak ligga på låga nivåer, medan bly mestadels
ligger på måttliga nivåer med högst halter vid inloppet till Älgsimmen och lägst
halter uppströms vid Rösimmens utlopp. SBTC har, med undantag för
Rösimmen, ingen provningsverksamhet i anslutning till denna del av Imälven
som gör att metaller kan komma från den verksamheten. Längs älvsträckan
ligger dock resterna efter en gammal hytta med slagg och varphögar i
anslutning som möjligen skulle kunna bidra, liksom dumpningsplatsen i
Långsjön. Blyhalterna i Imälven ligger dock i paritet med halterna i
referenspunkten (stora Gårdsjön). Kadmium har inte tagits med här, men dessa
halter är överlag låga, i enstaka fall måttliga (se tabellerna 8, 10 och 15, s 46-48
i MKB).
I och med att SBTC inte bedriver någon provningsverksamhet i anslutning till
Imälven bedömer vi att en utökad provning inte kommer att ge någon påverkan
på vattenförekomsten. Bly är ingen metall som ingår i grov/mellankaliber
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ammunition. Att provningsverksamheten på SBTC skulle bidra med annat än
marginella mängder bly till denna del av Imälven är inte sannolikt. Det är inte
heller sannolikt att mängderna skulle bli högre med ökad provningsverksamhet.
Rösimmen (WA90054191)
Enligt vattenmyndighetens beslut är kvalitetskravet för vattenförekomstens
ekologiska status God ekologisk status. Enligt VISS har vattenförekomstens
ekologiska status bedömts som god. Det är sammanvägningen av fisk och
försurningstatus som varit avgörande för bedömningen. Provfisket visar på god
status för fisk. Näringsämnen visar hög status och försurning visar god status. Sjön
är utsatt för påverkan från försurning, men kalkning gör att pH och fisk kan hållas
på en för sjön naturlig nivå. De särskilt förorenade ämnena koppar och zink är inte
klassade.
Kvalitetskravet för vattenförekomstens kemiska status har beslutats till God kemisk
status med, som framgår ovan, undantag för bromerad difenyleter, kvicksilver och
kvicksilverföreningar. Idag uppnår vattenförekomsten inte god kemisk status
beroende på bromerad difenyleter och kvicksilver. Liksom för Imälven (mellan
Rösimmen och Älgsimmen) samt Älgsimmen så finns för denna vattenförekomst en
notering under prioriterade ämnen att ”I avrinningsområdet finns det områden med
höga halter av bly, kadmium och kvicksilver p g a att Bofors skjutfält och
Björkborns industriområde (felaktig lokalisering se anmärkning under Älgsimmen
ovan)” ligger inom avrinningsområdet. För denna vattenförekomst är det möjligen
en dumpningsplats, Ormtjärn, som ligger uppströms Rösimmen som skulle kunna
ha en påverkan på blyhalterna eftersom denna tjärn har höga blyhalter i sedimenten.
Bly från Ormtjärn skulle i så fall spridas till Rösimmen via Bredtjärnsbäcken.
Blyhalterna i Bredtjärnsbäcken är dock inte på något sätt anmärkningsvärt höga,
utan helt i paritet eller lägre än referensen Stora Gårdsjön (se tabell 2 och 6).
Sprängmedelsrester från destruktionsplatsen vid Rösimmen är delvis detekterbara i
Rösimmen. Kadmium finns det ingen källa till på Bofors skjutfält. SBTC
ifrågasätter därför dessa uppgifter. I Viss anges dock att analysresultat saknas för
bly, kadmium och kvicksilver.
SBTC genomför provtagning i tillflödena St. Stråsjöbäcken och
Bredtjärnsbäcken, samt vid utloppet till Imälven mellan Rösimmen och
Älgsimmen med hjälp av biomätare vattenmossa.
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Tabell 6 Utvalda parametrar i Rösimmens in- och utlopp. Färgerna härrör från
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, NV rapport 4913 (upphävd), grönt = låga halter,
gult = måttligt höga halter, orange = höga halter
Bredtjärn St stråsjöb Rösimmen ut Bredtjärn St stråsjöb Rösimmen ut Bredtjärn St stråsjöb Rösimmen ut
Cu
Cu
Cu
Pb
Pb
Pb
Zn
Zn
Zn
2020
7,10
11,90
8,97
19,30
19,70
11,10
96
418
93
2017
18,40
18,60
15,60
20,90
31,10
16,70
104
76
144
2014
10,10
16,10
10,50
10,50
35,40
5,95
104
187
104
2011
13,00
13,30
10,70
9,51
11,00
4,98
130
129
104
Medel 2008-2020 12,15
14,98
11,44
15,05
24,30
9,68
109
203
111
Medel 1995-2008 22,20
20,90
24,50
17,90
30,20
19,70
177
204
310
Trend
Minskar Konstant?
Minskar
Ökar?
?
Ökar?
Minskar
?
Stabilt

Rösimmen används som målområde och i genomsnitt skjuts 250 granater per år
hit. Som kan ses i tabell 6 har flest måttliga och höga halter uppmätts i vatten
från Stora Stråsjöbäcken som helt och hållet har sitt avrinningsområde på
Villingsbergs skjutfält. Den metall som möjligtvis har en ökande trend är bly.
Bly är ingen metall som ingår i grov/mellankaliber ammunition. Att
provningsverksamheten på SBTC skulle bidra med annat än marginella
mängder bly till Rösimmen är inte sannolikt. Det är inte heller sannolikt att
mängderna skulle bli högre med ökad provningsverksamhet. Förutom
blyhalterna i Stora Stråsjöbäcken så ligger blyhalterna i paritet med eller lägre
än för referenspunkten Stora Gårdsjöbäcken, se tabell 2. Kadmium har inte
tagits med här, men dessa halter är överlag låga, i enstaka fall måttliga (se
tabellerna 10, 11 och 14, s 46-48 i MKB).
Sågsnårsälven från St Grytsjön till inloppet Älvlången (WA60317275)
Enligt vattenmyndighetens beslut är kvalitetskravet för vattenförekomstens
ekologiska status God ekologisk status 2027. Enligt VISS har vattenförekomstens
ekologiska status bedömts som otillfredsställande. Det är fisk som varit avgörande
för bedömningen. Klassificeringarna visar för försurning god status och
näringsämnen hög status. Bottenfauna (bottenlevande djur) och kiselalger visar på
hög status. Vattendraget är utsatt för påverkan från försurning, men kalkning
uppströms gör att pH kan hållas på en för vattenförekomsten naturlig nivå. De
särskilt förorenade ämnena koppar och zink är inte klassade.
I preciseringen av kvalitetskraven i vattenmyndighetenes beslut anges God
ekologisk status 2027 för Morfologiskt tillstånd i vattendrag, Hydrologisk regim i
vattendrag, Konnektivitet i vattendrag och fisk (p g a morfologiskt
tillstånd/hydrologisk regim/konnektivitet i vattendraget). SBTC:s verksamhet har
ingen påverkan på någon av dessa kvalitetsfaktorer.
Kvalitetskravet för vattenförekomstens kemiska status har beslutats till God kemisk
status med, som framgår ovan, undantag för bromerad difenyleter, kvicksilver och
kvicksilverföreningar. Idag uppnår vattenförekomsten inte god kemisk status
beroende på bromerad difenyleter och kvicksilver.
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SBTC genomför provtagning i den del av Sågsnårsälven som ligger mellan
Stora och Lilla Grytsjön. SBTC kallar denna del Grytsjöbäcken. Provtagningen
sker med hjälp av biomätare vattenmossa.
Tabell 7 Utvalda parametrar för Sågsnårsbäcken (Grytsjöbäcken). Färgerna härrör från
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, NV rapport 4913 (upphävd), Blått = mycket låga
halter, grönt = låga halter, gult = måttligt höga halter, orange = höga halter

2020
2017
2014
2011
Medel 2011-2020
Medel 1995-2008
Trend

Sågsnårsälven (Grytsjöbäcken)
Cu
Pb
Zn
6,80
12,20
66
17,50
31,50
136
10,60
13,90
95
9,94
9,17
92
11,21
16,69
97
21,60
26,10
240
Minskar
Minskar
Stabilt

Sågsnårsälven uppvisar liksom övriga vattendrag måttligt höga halter av bly och
vid enstaka tillfällen låga respektive höga halter. Halterna följer väl de som
uppmätts i referenspunkten Stora Gårdsjön. SBTC ser ingen anledning till att
halterna i denna vattenförekomst skulle öka på grund av provningsverksamheten
som är tämligen begränsad i detta område. Ett målområde som används då och då,
Skålamossen, finns i avrinningsområdet. I genomsnitt har ca 20 grovkalibriga
granater per år landats där. Ingen ökning bedöms ske med den ansökta utökningen.
SBTC bedömer inte att Sågsnårsälven kommer få någon ökad belastning p g a
SBTC provningsverksamhet.
Hovmantorpsån, St Gäddtjärn till Mogruvälven (WA69088735)
Enligt vattenmyndighetens beslut är kvalitetskravet för vattenförekomstens
ekologiska status God ekologisk status 2039. Enligt VISS har vattenförekomstens
ekologiska status bedömts som måttlig. Det är fisk och bottenfauna
(flodpärlmussla) som varit avgörande för bedömningen. Beståndet av
flodpärlmussla består endast av äldre individer, d.v.s. ingen föryngring
konstaterades vid senaste inventeringen. Klassificeringen för försurning visar god
status. Det förekommer reglering och vandringshinder i anslutning till
vattenförekomsten. De särskilt förorenade ämnena koppar och zink är inte klassade.
I preciseringen av kvalitetskraven i vattenmyndighetenes beslut anges God
ekologisk status 2027 för Morfologiskt tillstånd i vattendrag och God ekologisk
status 2039 för Hydrologisk regim i vattendrag, Fisk (morfologiskt
tillstånd/hydrologisk regim/konnektivitet i vattendraget), Bottenfauna
(konnektivitet/morfologiskt tillstånd i vattendraget) och Konnektivitet i vattendrag.
SBTC:s verksamhet har ingen påverkan på någon av dessa kvalitetsfaktorer.
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Kvalitetskravet för vattenförekomstens kemiska status har beslutats till God kemisk
status med, som framgår ovan, undantag för bromerad difenyleter, kvicksilver och
kvicksilverföreningar. Idag uppnår vattenförekomsten inte god kemisk status
beroende på bromerad difenyleter och kvicksilver.
SBTC genomför provtagning vid Hovmantorpasjöns utlopp, nedströms
dammen med hjälp av biomätare vattenmossa.
Tabell 8 Utvalda parametrar för Hovmantorpsån (Hovmantorpasjöns utlopp). Färgerna härrör
från bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, NV rapport 4913 (upphävd), grönt = låga
halter, gult = måttligt höga halter.

2020
2017
2014
2011
Medel 2011-2020
Medel 1995-2008
Trend

Hovmantorpasjöns utlopp
Cu
Pb
Zn
8,17
16,60
102
18,70
29,30
132
10,80
11,00
113
12,90
6,74
82
12,64
15,91
107
20,20
25,80
252
Minskar
Minskar?
Minskar

Hovmantorpasjön används ibland som målområde. I genomsnitt har ca 100
granater årligen Hovmantorpasjön som målområde. Granaterna innehåller inte
bly. Blyhalterna är jämförbara med de från St Gårdsjöns utlopp (vissa år något
lägre och vissa år något högre). Gruv- och hyttverksamhet har bedrivits vid
Hovmantorpasjön och slaggrester finns i ån. Relativt få skjutprov har
Hovmantorpasjön som målområde och SBTC bedömer att det inte kommer att
ske någon större ökning i och med det nu sökta tillståndet.
Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån (WA34774353)
Enligt vattenmyndighetens beslut är kvalitetskravet för vattenförekomstens
ekologiska status God ekologisk status 2039. Enligt VISS har vattenförekomstens
ekologiska status bedömts som måttlig. Det är bottenfauna (flodpärlmussla) och
fisk som varit avgörande för bedömningen. Klassificeringarna visar för försurning
måttlig status och näringsämnen hög status. Vattendraget är utsatt för påverkan från
försurning, men med kalkning uppströms görs försök att hålla pH, fisk och
bottenfauna på en för vattenförekomsten naturlig nivå. Det förekommer reglering
och vandringshinder i anslutning till vattenförekomsten. De särskilt förorenade
ämnena koppar och zink är inte klassade.
I preciseringen av kvalitetskraven i vattenmyndighetenes beslut anges God
ekologisk status 2027 för Morfologiskt tillstånd i vattendrag och för försurning,
samt 2039 för Hydrologisk regim i vattendrag, Fisk (morfologiskt
tillstånd/hydrologisk regim/konnektivitet i vattendraget), Bottenfauna
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(konnektivitet/morfologiskt tillstånd i vattendraget) och Konnektivitet i vattendrag.
SBTC:s verksamhet har ingen påverkan på någon av dessa kvalitetsfaktorer.
Kvalitetskravet för vattenförekomstens kemiska status har beslutats till God kemisk
status med, som framgår ovan, undantag för bromerad difenyleter, kvicksilver och
kvicksilverföreningar. Idag uppnår vattenförekomsten inte god kemisk status
beroende på bromerad difenyleter och kvicksilver. Vattenförekomsten har
provtagits i samband med statusklassning 2008. Vid detta tillfälle överskred inga
metallhalter gällande gränsvärden (källa VISS).
SBTC har ingen provpunkt för vattenmossa i detta vattendrag eller dess
biflöden. En iordningställd målyta (22 000-plan) finns inom
avrinningsområdet. Denna målyta används främst vid indirekt skjutning med
155 mm haubits och granatkastare (120 och 81 mm). Under de senaste 9 åren
har knappt 275 granater per år skjutits till denna målyta, varav knappt 120
granater per år har varit skarpa. Ingen av dessa granater innehåller bly, men
däremot stål och koppar (155 mm granater). En fördubbling av verksamheten
vid SBTC innebär sannolikt inte en fördubbling av antalet skott till
målområden inom Mogruvälvens avrinningsområde, utom möjligen för
granatkastare (dessa granater innehåller inte koppar). Det är inte troligt att
SBTC:s verksamhet i området har eller kommer att ge någon mätbar påverkan
på ytvattenförekomsten med hänsyn till att det inte går att utläsa någon
påverkan på andra ytvattenförekomster utifrån genomförda provtagningar med
vattenmossa.
Samlad bedömning av påverkan på ytvattenförekomster:
Den sökta ökningen av verksamheten kommer främst ske i skjutfältets södra del
och innebära i huvudsak ytterligare spridning av stål, aluminium och till viss
del koppar. Provtagningspunkten i Rotbäcken, som avvattnar de mest frekvent
använda provplatserna och målområdena, visar under senare år på låga
kopparhalter.
SBTC har utifrån den provtagning på tungmetaller som bolaget genomför inte
kunnat konstatera någon tydlig påverkan på ytvatten från nuvarande
provningsverksamheten på skjutfältet. De problem som finns i sjöar och
vattendrag härrör främst till vandringshinder för fisk och rensning av
vattendragen samt försurning. Referensvattendraget, Stora Gårdsjön, som inte
är påverkad av SBTC:s eller Villingsbergs verksamheter, uppvisar i princip
samma föroreningsnivåer. Detta gör att vi bedömer att föroreningarna i
huvudsak härrör från något annat än provningsverksamheten och därför inte
kommer öka på grund av den sökta utökningen.
Den sammanvägda bedömningen är att ansökt verksamhet inte innebär att
vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller har sådan betydelse att den
äventyrar möjligheten att uppnå kvalitetskraven, normerna, för berörda
vattenförekomster.
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Samlad redogörelse över vilka kemikalier och volymer som
används i verksamheten.

SBTC bifogar ett utdrag ur bolagets kemikaliesystem där samtliga kemikalier
finns med, samt även normal förbrukning per år och lagerhållning, se bilaga 2.
I kemikalielistan har infogats en kolumn för ”användningsområde” för de
kemikalier som förbrukas i något större volymer.
SBTC använder väldigt många olika kemikalier beroende på att verksamheten
är så varierande. Observera att mängderna är små till mycket små för de allra
flesta. Undantaget utgörs av drivmedel, bensin och diesel, och eldningsolja.
Förbrukningen av bensin och diesel är i huvudsak kopplat till transporter inom
skjutfältet. Detta har beskrivits i MKBn under punkt 8.15 ”Transporter”. Som
framgår av detta kapitel finns ingen tydlig korrelation mellan
dieselförbrukningen och antalet prov eller skjutna skott. Inte heller
bensinförbrukningen har denna koppling eftersom den mest förbrukas av våra
brandbandvagnar, och därför mer är beroende av väderförhållandena. Den
sökta verksamheten kommer att leda till en ökning av drivmedelsförbrukningen
men sannolikt inte i storleken av en fördubbling. Eldningsoljan för
uppvärmning av byggnader och tappvarmvatten används idag enbart för
spetsdrift. En ökning kan inte uteslutas, men bör vara tämligen liten
procentuellt sett.
De kemikalier i övrigt som kan tänkas öka som en följd av ökad provning är
ammoniak för rengöring av eldrör , markeringsfärg och cement (barlastning av
granater). Vår bedömning är att det inte handlar om fördubblingar, men det är
svårt att bedöma hur stor ökningen blir, eftersom det beror på vilka prov som
genomförs.
4.

Komplettering med miljökonsekvenser gällande så kallade
cook-off prover.

Cook-Off provning är indelad i två varianter; Fast Cook-Off respektive Slow
Cook-Off. Provningarna rör inte bara militär materiel, vilken beskrivs i NATOstandarderna ”AOP-4240 Fast Heating Munition Test Procedures” samt ”AOP4382 Slow Heating Test Procedures for Munitions”, utan det är också
provningar för civila explosiva varor och transportklassningen av dessa vilken
regleras i den av FN utgivna standarden ”Recommendations on the Transport
of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria”. Det är värt att poängtera
att det är ur samhällssäkerhetssynpunkt mycket viktig provningar.
Bakgrunden till att man utför dessa provningar är att det, såväl i krigstid som i
fredstid, uppstått ett flertal stora olyckor med förödande konsekvenser när
explosiva varor blivit utsatta för brand. För att kunna studera de effekter som
uppstår utför man därför denna typ av provningar för att kunna ge de explosiva
varor som provas rätt klassning. Detta för att kunna hantera dem på ett adekvat
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sätt och för att få en uppfattning om konsekvenserna om det skulle börja brinna
på eller i anslutning till en plats där sådana varor finns.
Fast Cook-Off
Syftet med så kallad Fast Cook-Off provning är att simulera snabb
uppvärmning i ett våldsamt brandförlopp och vad som händer med explosiva
varor som finns placerade i en sådan brandhärd. Reaktionen i de explosiva
varorna kan vara allt från brand till detonation där den förstnämnda reaktionen
alltid eftersträvas av producenten.
Enligt ovan nämnda standarder kan provningen utföras med två olika typer av
bränslen (”Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of
Tests and Criteria” anger även ett tredje; ved. Detta används dock aldrig på
Bofors Test Center eftersom det värmetekniskt sett inte på något sätt efterliknar
de brandförlopp de andra två bränslena ger). De bränslen som används på
Bofors Test Center är:
 En kombination av jetbränsle (Jet-A1) alternativt diesel och bensin.
 Propan.
I bägge dessa provningar ställs provobjektet upp på ett värmetåligt stålbord
placerat i mitten av det som under provningen kommer att utgöra brandhärden.
Temperaturen mäts på ett flertal punkter runt objektet. Syftet med detta är att
utröna huruvida provningen är godkänd ur ett temperaturmässigt perspektiv.
Det föreligger nämligen krav på att lågorna ska ha en viss minsta
medeltemperatur under provningen. Eftersom dessa krav är hårt ställda får det
till följd att provningen är oerhört vindkänslig då minsta sidvind påverkar
lågorna på ett sådant sätt att temperaturen runt provobjektet sjunker dramatiskt.
Provningen utförs därför alltid i så gott som vindstilla väderlek samt med
brandhärdar som är tillräckligt stora i förhållande till provobjektet.
Vid användande av de förstnämnda bränslena eldas dessa i kar tillverkade av
stål av olika storlekar beroende på storleken på objektet som ska provas. En
vanligt förekommande storlek på kar är 6 x 6 x 0,4 m (L x B x H). I ett kar av
denna storlek eldas sedan ca 4700 l bränsle. Av detta är ca 4000 l jetbränsle
eller diesel och ca 700 l är bensin. I botten av karet fylls först vatten. Syftet
med detta är att skydda karet från värmepåverkan så att det inte bucklas. Man
strävar efter att kunna återvinna karet och använda detsamma vid flera
provningar. Efter provningen pumpas vattnet upp i plastcontainrar, så kallade
IBC:er, och återanvänds vid efterkommande provningar. Karet har ett sådant
djup att risken för bränslespill är minimerad. Dock kan explosiva reaktioner
hos provobjekten orsaka spill. I syfte att förhindra att sådant spill sprids i
marken och orsakar markföroreningar täcks marken i karets närhet med ett
tätskikt av presenningar och sand innan karet ställs på plats. Detta material tas
sedan om hand efter provning och skickas till godkänd mottagare.
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När propan används som bränsle utförs provningen i en brännare vilken är
speciellt framtagen för ändamålet. I denna brännare förbränns flytande propan
som levereras från en tank som rymmer ca 6800 l propan. Brännaren täcker en
yta av ca 3,5 x 3,5 m.
De miljömässiga fördelarna med propan är av betydande karaktär. Detta genom
att det inte föreligger någon risk för markföroreningar, utsläppen av
luftföroreningar är avsevärt mindre samt att mängden använt bränsle kan
minimeras eftersom propanbrännaren enkelt kan stängas av när provobjektet
har reagerat – vid användande av jetbränsle konsumeras självklart allt bränsle
som fyllts upp i karet även efter att provobjektet har reagerat. Bofors Test
Center strävar därför alltid efter att i första hand använda propan som bränsle.
Dock finns det kunder som inte accepterar propan som bränsle (användande av
propan är nämligen en relativt ny företeelse som accepteras av fler och fler
stater). Stora provobjekt lämpar sig inte heller för att provas i propanbrännaren
på grund av temperaturkraven. Vid sådana tillfällen används därför en
kombination av jetbränsle (Jet-A1) alternativt diesel och bensin som bränsle.
Mängden Fast Cook-Off provningar som utförs på Bofors Test Center per år
varierar kraftigt men man kan uppskatta ett medeltal på fyra provningar per år.
Av dessa utförs ungefär hälften med propan. Vi ser ingen ökning av det totala
antalet prov i framtiden, men troligen kommer fler och fler av proven använda
propan som bränsle, då detta dessutom är en bättre provningsmetod.
Slow Cook-Off
Syftet med så kallad Slow Cook-Off provning är att simulera vad som händer
med explosiva varor som utsätts för långsam uppvärmning; till exempel som en
följd av brand i ett fartyg, ett godståg eller utanför ett förråd. De explosiva
varorna ligger i dessa fall inte direkt i branden utan ett stycke därifrån varför de
hettas upp genom ett långsamt förlopp.
Detta provar man genom att placera provobjektet i en elektrisk ugn som
därefter värms upp enligt en i standarderna beskriven uppvärmningshastiget
tills dess att explosivämnena i provobjektet reagerar. Som en följd av denna
reaktion, som kan bli allt från brand till detonation, förstörs också ugnen.
Denna provning ger inte någon nämnvärd miljöpåverkan under förutsättning att
provplatsen städas efter reaktion. Det gör den alltid minutiöst då detta är en
viktig del av utrednings- och analysarbetet efter provningen.
Mängden Slow Cook-Off provningar som utförs på Bofors Test Center per år
varierar kraftigt men man kan uppskatta ett medeltal på fyra provningar per år.
Bullerpåverkan på omgivningen
Om en Cook-off provning har gett ett för producenten av provobjektet bra
resultat, det vill säga brand, leder provningarna inte till någon som helst
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bullerpåverkan på omgivningen. Om de leder till detonation uppstår i vissa fall
viss bullerpåverkan beroende på mängd och typ av explosivämne i
provobjektet.
Beaktat att det i snitt genomförs totalt ca åtta Cook-Off provningar per år på
Bofors Test Center, samt att det endast är i genomsnitt hälften av dessa som
genererar buller beroende på reaktionens art, kan man sammanfattningsvis säga
att bullerpåverkan per år på omgivningen genom Cook-Off provningar är
mycket, mycket liten jämfört med ordinarie skjutprovningar.
Genom att utföra Cook-Off provningar på provobjekt med stora
explosivämnesvikter på provplatsen ”Brännplatsen” vilken är den mest
optimala ur bullerhänseende minskar risken för bullerpåverkan på omgivningen
ytterligare. Provobjekt med mindre explosivämnesvikter (ca 10 kg beroende på
konstruktion) provas på IM-provplatsen vid Abborrtjärn. Den är under
ombyggnad och kommer att vara klar i mera effektiv skepnad under 2022.
Även denna provplats ligger relativt långt från bebyggelse och fungerar även
den bra ur ett bullerperspektiv.
Utsläpp till luft
Utsläpp till luft från fast Cook-off är starkt beroende av vilket bränsle som
används eftersom utsläpp från det upphettade objektet är försumbart i
sammanhanget. Undersökning av utsläpp från Fast Cook-Off har gjorts i USA
(”Atmospheric Measurements in propane and liquid-pool Fast Cook-Off fires”,
NAVSEA Warefare Centers Dahlgren) och visar på enormt stora skillnader
mellan användning av Jet-A1och propan.
Ungefärliga utsläppsmängder för ett prov redovisas i nedanstående tabell.
Tabell 9 Jämförelse mellan utsläppsmängder vid användning av Jet-A1+ bensin och propan
vid ett Fast Cook-Off prov.

Bränsle
Jet-A1 + Bensin
Propan

Sot
470 kg
3 kg

VOC
6,9 kg
0,69 kg

CO
74,5 kg
8,94 kg

Vid förbränningen av både Jet-A1 och propan bildas sot, VOC, CO, CO2, och
vatten. Utsläppen av sot är 150 ggr lägre från propan jämfört med Jet-A1.
Utsläppen av VOC är på motsvarande sätt 99,8 – 81 % lägre (beroende på
ämne). CO-utsläppen är 88 % lägre för propan. Allt detta tala för en övergång
till propan, men tyvärr är det (som tidigare nämnts) ännu inte ett fullt
accepterat alternativ av alla stater, och inte möjligt för större produkter än.
För att förstå luftutsläppens storlek vid ett Fast Cook-off (FCO) prov med JetA1 (”worst-case”) respektive propan som bränsle, så görs här en jämförelse
mot vedeldning i miljögodkända pannor (Källa: Naturvårdsverkets broschyr

Informationsklass - Företagssekretess

ÖPPEN

27 (51)

Datum

Dokumentidentitet

2022-01-25

SBTC 21-0195

”Elda Rätt”). Mängden sot från ett FCO-prov med Jet-A1 respektive propan
bränsle är i storleksordningen vad 100 respektive 1 miljögodkänd/a
vedpanna/or släpper ut under ett år. Vad gäller VOC så släpper 1 miljögodkänd
vedpanna ut ca 3 ggr så mycket VOC under ett år än ett FCO-prov med Jet-A1
och nästa 30 ggr mer än ett med propan som bränsle, nämligen ca 20 kg VOC.
Sammanfattning
Fast Cook-Off genomförs så pass sällan att miljöpåverkan från dessa prov kan
betraktas som försumbara. Ingen ökning av dessa prov bedöms ske.
5.

Utförligare redogörelse för vilka provplatser som idag
används vid olika kravspecifikationer eller demonstrationer
som exemplifieras i bolagets förslag till villkor 2.
Redogörelsen ska också besvara vilka begränsningar varje
provplats har gällande olika kravspecifikationer eller
demonstrationer.

Villkor 2, förslag enligt ansökan:
”Skjutplatser skall väljas så att bullerstörningarna av skjutverksamheten i
möjligaste mån begränsas. Skjutplats Övre/Nedre får endast användas för
skjutning med grovkaliber då det är påkallat av provets kravspecifikation (t ex
maximal skjutlängd, behovet av särskild mätutrustning eller filmning mot
uppbyggd bakgrund), eller demonstration, dock max 30 dagar per år.”
Fasta provplatser
SBTC har sex fasta provplatser där merparten av all provning sker. Dessa är
fullt utbyggda med bunkrar för personalen, kulfångare, stenvallar och
temperaturkammare för ammunition. Vår strävan är alltid att nyttja en fast
provplats då så är möjligt. Det är enkelt, smidigt, kostnadseffektivt och innebär
god hushållning med resurser.
De fasta provplatserna var ursprungligen tämligen specifikt inriktade mot
effektiv provning av vissa typer av produkter eller vissa typer av prov
oberoende av produkt. Stora investeringar har gjorts för att få provplatserna
mer generella. Detta givetvis för att öka flexibiliteten. Alla platser har dock
sina begränsningar som är för svåra eller för dyra att bygga bort. Skjutavstånd
för direktriktad skjutning mot kulfång/stenvall är en sådan begränsning.
Avståndet till stenvallarna (direkt skjutning) samt maximalt skjutavstånd vid
indirekt skjutning på de olika provplatserna är enligt nedan:
Övre

600 m

25 km indirekt

Nedre

600 m

25 km indirekt

Roten

600 m

24 km indirekt
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Björnen

1000 m och 2000 m

24 km indirekt

Lillen
Lillen bakre

600 m
800 m

23 km indirekt
23 km indirekt

Abborrtjärn

500 m

23,5 km indirekt

Karta över platser som nämns i fetstil återfinns längre fram.
Övre och Nedre brukar vi normalt se som ”en” provplats. De är grannar och
påverkar varandra säkerhetsmässigt så mycket att de normalt inte kan användas
samtidigt.
Alla platser har fastgjutna maskinbäddar (spårplattor) där SBTC fasta
provpjäser kan grupperas och bultas fast. I de fall mobila pjäser nyttjas
grupperas de i omedelbar anslutning till de fasta. Våra fasta 155-mm
kanoner/haubitsar är normalt grupperade på Lillen och Björnen.
Vilket skjutavstånd som faktiskt krävs beror på vad som är syftet med det
aktuella provet, vilket vapensystem som ska nyttjas etc. För provning av
ammunition till stridsvagnar krävs normalt Björnen. Då inte 2000 m är
tillräckligt tvingas vi genomföra proven vid Brotorp, 2 mil i NO riktning.
En annan egenskap som är viktig vid vissa prov är provplatsens bredd. De
flesta provplatser är tämligen smala, med skog på bägge sidor. Skogen har
behållits av bullerdämpande skäl, samt för splitterskydd. Vid vissa prov måste
del av projektilbanan filmas ifrån sidan med en så kallad Flight Follower. Den
enda provplats som klarar ett sådant prov idag är Övre/Nedre. Där kan 120 m
horisontellt avstånd i sida till projektilbanan erhållas. Den typen av provning
inträffar några gånger årligen. Vid dessa tillfällen byggs också en särskild vit
fotobakgrund som kan vara upp till 300 m lång
Vid indirekt skjutning är avståndet till den bortersta målytan som kan nyttjas
25 km ifrån Övre/Nedre. Skjutfältet är ca 27,5 km långt, men de sista km kan i
regel inte nyttjas av säkerhetsskäl, då en eventuell studsande granat i så fall kan
hamna utanför skjutfältet. Vid vissa prov är det kritiskt att kunna uppnå 25 km,
och vid dessa fall kan endast Övre/Nedre nyttjas. I praktiken nyttjar vi alltid
Nedre vid sådana fall, då bullerspridningen är större ifrån Övre. Övre utgör vid
sådana skjutningar en form av ”bullervall” bakom Nedre. Kravet uppträder
några gånger om året.
Övre har två andra viktiga egenskaper som gör att viss provning tvingas dit. Då
den utgör en 6 m hög platå, innebär det att om granater med aktivt zonrör (40
och 57 mm) skall provas vid horisontell skjutning (vid direktanslag) erhålls ett
avstånd till marken från projektilbanan av eldrörshöjden + 6 m. Denna höjd är
viktig, då granaterna annars riskerar triggas av underliggande mark och därmed
detonera för tidigt. Den andra egenskapen är att Övre/Nedre har möjlighet att
strömförsörja fartygspjäser med den mycket speciella 400Hz växelström som
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är vanlig på krigsfartyg. Ett av husen på Övre är en sådan omformarstation.
Pjäserna måste vara strömsatta under provning.
En annan detalj som styr är avståndet mellan provplatsen och målområdet.
Även målområden har vissa egenskaper vilket gör att vi kan tvingas till viss
avskjutningsplats om ett visst skjutavstånd krävs.
Vad gäller större demonstrationer kan endast Övre/Nedre nyttjas. Övre är en
platå över Nedre. Den har en slät yta där en tillfällig läktare kan resas, se
bilder. En sådan läktare har plats för upp till 250 sittande gäster. Snett framför
läktaren kan resas en storbildsskärm för att kunna zooma in detaljer i det som
utspelas framför läktaren.

Bild 3. Övre sett från Nedre

Bild 4. Övre sett från Nedre
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Bild 5. Utsikt från Övre, exempel på storbildsskärm vid demo

Bild 6. Demo-skjutning vid Övre

Större demonstrationer som kräver Övre inträffar upp till några gånger årligen.
Demonstrationer är den enda möjligheten för våra kunder och ägare (tillverkare
av vapensystem och ammunition) att kunna visa upp för tilltänkta kunder och
brukare hur deras produkter fungerar i verkligheten. Att bjuda in till större
demonstrationer i stället för flera mindre är också en bra resurshushållning som
nedbringar antal skott som åtgår.
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Temporära provplatser
Över större del av skjutfältet är byggt temporära provplatser. Dessa har alla
någon unik egenskap som motiverar att de finns och underhålls. Platserna har
någon form av uppbyggd infrastruktur, men kräver alltid komplettering då de
nyttjas, såsom elverk, containrar för personal, mobila tempkammare,
målbyggnation, radarstationer etc. Provning bedrivs vid dessa platser i regel i
kampanjform, där platsen byggs upp under någon dag, nyttjas några dagar, och
töms under en dag på mobila resurser. Vissa har fastgjutna maskinbäddar där
SBTC särskilda provpjäser kan göras fast. På andra platser måste mobila
kanoner nyttjas. Branddammar finns i anslutning till de flesta platser för att
snabbt kunna släcka en brand.
Exempel på temporära provplatser:
Systemet Dammen-Öna-Lindås, som är tre utskjutningplatser längs
Älgsimmens norra strand, med olika skjutavstånd till Måltornen. Dessa är två
63 m höga master där olika mål kan hissas upp emellan tornen över ett sund i
sjön.
Systemet nyttjas huvudsakligen för provning av zonrörsfunktionen hos
ammunition avsedd att bekämpa stridsflygplan och drönare med. Oftast är det
40 och 57 mm ammunition som har denna funktion. Ett tiotal sådana prov
genomförs årligen.
Bredtjärnstorp har en 200 m lång betongväg med specificerade ojämnheter
för att kunna skjuta med och prova en gyrostabiliserad kanon på ett
stridsfordon under framryckning. Platsen nyttjas dessutom som
utskjutningsplats för luftvärnsmissiler. Både mot mål på marken, men också
mot mål som bogseras bakom flygplan eller flyger av egen kraft. (Målrobotar
eller s.k. drönare/UAV)
Systemet Brotorp är en 18 x 20 m stor kulfångare i betong för
stridsfordonsammunition och till den kopplat ett antal utskjutningsplatser på
varierande avstånd upp till 2700 m.
Beteshult är ett system av utskjutningsplatser, där den bakersta är en inhägnad
plats med tre byggnader. Platsen är en provplats för pansarvärnsrobotar
(missiler). Ett rälsmålsystem ingår för att skjuta mot rörliga mål. Platsen
används också för prov mot rörliga och fasta mål med 84 mm direktskjutande
system. Platsen nyttjas även som skjutplats för granatkastare då vissa
skjutavstånd mot vissa målytor krävs.
Sibbotorp är dels en skyddad och inhägnad pansarskyddad observationsplats
kopplad till Bonusplan (som är en fullt instrumenterad målyta), men nyttjas
också som skjutplats för 40 mm pjäs i vissa provningar mot rörligt mål i luften.
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Systemet Svanen-Draken-Tellus-Mars- Neptun (”GRK-rakan”) är
skjutplatser för granatkastare med logisk koppling till målytorna Skålamossen.
22 000-plan och 25 000-plan och med observationsbunker Fläskberget.
Tillfälliga provplatser
Tillfälliga provplatser är mer eller mindre iordninggjorda platser med vissa
egenskaper. I dess enklaste form är det en något förstorad mötesplats längs en
väg, och i vissa fall finns någon form av infrastruktur. Oftast i form av en
mindre öppen grusad yta i storlek som vändplats för timmerbil. Understundom
med förberedda platser för uppställning av containrar, elverk och pjäser.
Platserna nyttjas i huvudsak som utskjutningsplats med koppling till någon av
de målytor som kan instrumenteras, då särskilda skjutavstånd eller
nedslagsvinklar är ett krav.
Sådana platser finns spridda över hela skjutfältets yta ifrån Larsåsen i norr till
Övre i söder.
Målområden
Som nämnts ovan finns många målområden utspridda längs hela skjutfältets
mittlinje ifrån Övre upp till Larsåsen.
Merparten av målområdena är myrar eller sjöar, där förberedda platser finns för
observationssystem i form av bemannade vinkelmätare och kameror. Nedslag
eller luftbrisader trianguleras för att positionsbestämmas. På vissa platser är
dessa observationsplatser belägna i upp till 20 m höga torn. Vissa av
observationsplatserna är byggda i kraftiga betongbunkrar med pansarglas av
säkerhetsskäl.
Följande målområden förtjänar särskilt att nämnas:
Ett av målområdena är väldigt speciellt, Bonusplan, där två kamera-kluster
och en kamera-plattform kan positionera och filma alla händelser upp till 300
m ovanför målytan. Ytan är helt slät och har homogen IR-signatur och kan
därmed inte nyttjas för skarpa spränggranater.
Målområde 22 000-plan har en unik egenskap i form av att marken är mjuk
”sand” och medger ”soft recovery”, d v s att objekt som slagit ned med stor
sannolikhet kan grävas upp hela. Detta är aktuellt dels om felanalys skall
utföras på blindgångare (OXA) eller om objektet innehåller en
datainsamlingsenhet som skall tömmas efter skottet. Målområdet är fullt
instrumenterat med kamerapositioner och observationsbunker för personal.
Bunkern skall tåla en fullträff av en barlastad 155-mm granat, och ger fullgott
skydd mot splitter ifrån en fullskarp 155-mm granat på ca 10 m håll.
Målområde 25 000-plan är den större målyta med bra observationsmöjlighet
som medger det längsta skjutavståndet med artilleri.
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Till alla målområden finns kopplat branddammar för att kunna utföra
släckningsinsatser vid eventuella bränder.

Bild 7. Provplatser och vissa målytor på Bofors skjutfält

Sammanfattning
Infrastruktur i form av provplatser och målområden är utspridda över hela
skjutfältets yta. De hänger ihop logiskt och kombinationen av dem utgör den
infrastruktur som gör att SBTC verksamhet kan fungera, och provningar som
måste göras för att kvalificera vapensystem och ammunition kan genomföras.
Vissa platser har särskilda egenskaper som är beskrivna ovan, vilket gör att
viss verksamhet bara kan genomföras på dessa platser.
6.

Utredning gällande bästa möjliga teknik av bullerskärmande
åtgärder för skottbuller av mellan- och grovkaliber.
Utredningen ska undersöka om det finns möjlighet att
avskärma bullret vid källan (provplatsen) för att förhindra
bullerstörningar. Vidare ska utredningen redovisa vilken
bullerdämpande effekt som kan uppnås. Kostnadsberäkning
för eventuella bullerskärmar ska också redovisas.
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Grunder
Buller kan dämpas vid källan eller hos mottagaren. För att framgångsrikt
dämpa buller vid källan med hjälp av skärmar murar eller vallar bör avståndet
hålls så kort som möjligt till källan.
De platser där något sådant skulle kunna vara aktuellt är på de fasta
provplatserna med störst bullerproblem. Alltså Björnen och Övre/Nedre, där
Övre/Nedre endast används i undantagsfall då andra alternativ saknas.
Efter vad simuleringar och mätningar visar kan störningar på >95dBC
förekomma ifrån Björnen vid skjutning med 155 mm artilleri med höga och
låga laddningar vid ogynnsamma vindriktningar. Övriga kalibrar eller
laddningar når inte dessa nivåer.
Ifrån Övre/Nedre kan även grövre mellankalibersystem (57 mm, 76 mm) ge
störningar vid ogynnsam vindriktning.
Möjliga åtgärder vid Björnen
Björnen är en plats som frekvent nyttjas för 155 mm artilleri. Björnen skulle
teoretiskt kunna husera en Bullervall enligt bilden. Kraven på rangerytor
bakom pjäsen för ammunitionshantering gör att avståndet blir väl långt för att
ge tydlig effekt. Effekten simuleras i bifogad rapport ifrån WSP (se s 11 – 14,
Bilaga 3)

Bild 8. Möjlig bullervall vid provplats Björnen
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Bild 9. Utformning och pris för en eventuell bullervall vid Björnen

Som framgår av simuleringen är effekten av en sådan bullervall mycket
begränsad. Det bullerutsatta området blir något mindre, men för den
bullerutsatta individen blir skillnaden knappt hörbar ca 2 dBC, i någon punkt
upp till 4 dBC. Den minsta skillnaden i ljudvolym en människa kan uppfatta är
3 dB. En tydlig uppfattad minskning i störningsnivå kräver 6 – 10 dBC. Se
WSP rapport, s 11 – 14, Bilaga 3.
Möjliga åtgärder vid Övre /Nedre
På Övre finns inga praktiska möjligheter att bygga bullervallar eller
motsvarande. Platsen är den enda där 57 mm fartygspjäser kan provas. Se
komplettering av fråga 5. Dessa är stora pjäser som transporteras ifrån
Boforsområdet till skjutplatsen och tillbaka på specialtransporter. De lyfts av
till den förberedda skjutpositionen med hjälp av en stor kranbil. Skulle en
bullervall byggas bakom pjäsen skulle detta inte vara möjligt. Ytan är för liten
och pjäsen skulle inte kunna lyftas på plats. Rangerytorna är inte tillräckliga.
Se bild nedan. Rangeringen kräver öppna ytor.
Vi ser heller inte några reella möjligheter till mobila bullerplank som skulle
kunna lyftas på plats efter pjäsen. Det skulle krävas enorma konstruktioner.
Dessutom med tveksam effekt då de inte får ”svänga med” i tryckstötarna utan
måste stå still.
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Bild 10. Teoretisk utformning av bullervall vid provplats Övre, dock ej praktiskt möjlig.

Den stora möjligheten att nedbringa buller ifrån Övre är att då det är möjligt i
stället nyttja Nedre. Vid dessa tillfällen utgör Övre en ”bullervall” då den är 6
m högre och har ett långt hus tvärs skjutriktningen på åsens topp.

Bild 11. Befintligt bullerskydd vid provplats Nedre
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Beträffande möjligheten att flytta 57 mm provningen ifrån Övre till Nedre så
skulle en sådan flytt vara mycket kostsam och ge mycket begränsad effekt.
Maximalt blir det en förnimbar förbättring för 39 personer, se tabell 6, s 28 i
Bilaga 6 till MKB ). Den runda specialbyggda spårplattan i stål som pjäsen
förankras i, är i sin tur förankrad i ett mycket stort betongfundament under
jord, förankrat i berggrunden. Pjäsen får inte röra sig en millimeter under
skjutning. Kostnader för ett sådant fundament och ny spårplatta uppskattas till
minst ca 2-3 MSEK.
Vid vissa prov med zonrörsammunition kommer dessutom avståndet till
underliggande mark inte vara tillräckligt vid skjutning från Nedre. Granaterna
riskerar att triggas av marken. Detta innebär att vissa prov alltid kommer att
kräva Övre.
Sammanfattning
Begränsningen som föreslås i Villkor 2 bedömer SBTC är så långt det går att
komma utan orimliga åtgärder och konsekvenser. Den begränsade miljönyttan
med visade tekniska möjligheter till skyddsvallar är inte proportionell mot
kostnaderna.
7.

Redovisning gällande de exakta geografiska positioner för
mätstationerna som har övervakat bullerstörningar från
skjutfältet

Mätstationernas placering framgår av kartan (Bild 10) och tabell 9 nedan.
Tabellen visar koordinaterna i Sweref TM99.

Bild 12. Mätstationernas placering i första skedet 2020-09-01 till 2021-10-05 som redovisats i
ansökan, samt avstånd till provplats Övre.
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Tabell 9. Mätstationernas koordinater enligt Sweref 99 TM

Plats

N

E

Snövägen 7

6577705

475796

Brickegårdsvägen

6577288

475870

Gråbo

6577211

474302

Sandviksvägen 35-37

6576875

475543

Sandtorpsvägen 26

6576339

475354

Sandviksbadets kiosk

6576035

475354

8.

Utförligare redogörelse för bolagets övriga verksamheter inom
skjutfältet som ger upphov till buller.

SBTC bedriver förutom provningsverksamheten (vars bullerkonsekvenser
beskrivs på annan plats i övriga kompletteringspunkter) även
destruktionsverksamhet av explosiv vara. Denna ger upphov till buller men har
för ändamålet eget miljötillstånd och ingår inte i denna tillståndsansökan. Som
information om verksamhetens bullerkaraktäristik beskrivs verksamheten dock
nedan.
Destruktion bedrivs med två olika metoder på tre olika platser.
Destruktion genom sprängning
Tillståndsgräns för sprängning är 60 ton explosiva varor årligen. Denna
verksamhet bedrivs på två platser.
I destruktionskulan i Abborrtjärn värms små explosiva komponenter såsom
tändare, sprängkapslar e t c till detonation/explosion. Det är en elektrisk ugn i
form av en stålkula som matas via ett transportband. Mängderna som
destrueras är enstaka till några ton varje år. Då detonationerna sker inuti en
stängd stålkula är bullernivåerna utanför skjutfältet knappast mätbara. Ett
mycket svagt knattrande ljud kan förnimmas vid närmaste boende under vissa
väderbetingelser.
Vid sprängplatsen belägen öster om Rösimmen, nära Villingsbergs skjutfält
bedrivs sprängning av större objekt normalt under 1-3 veckors
sprängkampanjer årligen beroende på behov. Tillståndsgränsen är satt till 10 kg
sprängämne, inklusive stödsprängämne i varje smäll. Ljudkaraktäristiken ifrån
en sådan kampanj är enligt följande:
Ca en gång i timmen ifrån 09.00 till 14.00 sprängs en destruktionsomgång om
5-6 smällar med mindre än en minuts mellanrum. Totalt därmed ca 30-36
smällar dagligen. Sprängningarna sker i gropar med 2 m djup. Ljudet ifrån
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detta kan i ogynnsamma fall spridas utanför skjutfältet. Under en sådan
veckolång kampanj från måndag till fredag detoneras sammanlagt i regel under
två ton explosiv vara. Tillståndsgränsen är som sagt 60 ton årligen.
Att notera är att tillståndet styr metoderna i en av tillsynsmyndigheten godkänd
kriterielista. Endast sådant som inte kan destrueras på ett mera miljövänligt sätt
får destrueras genom detonation. Det är ”sista utvägen” till kvittblivning av
objekt vilka inte kan demonteras med inbyggt sprängämne.
Destruktion genom öppen bränning
Tillståndsgräns för bränning av explosivt avfall är 2000 ton årligen.
Verksamheten bedrivs på Brännplatsen väster om Rösimmen nära
Villingsbergs skjutfält. Destruktion genom bränning ska i normalfallet inte ge
upphov till bullerstörningar. Att elda upp utgångna eller feltillverkade
sprängämnen är den enda metod som står till buds för kvittblivning och har ett
undantag i avfallsförordningen. I genomsnitt vart tredje år övergår en
destruktionsbrasa till detonation. Vid en sådan detonation, 2014, överskreds
sannolikt 95 dB med marginal för kringboende, främst i Dalkarlsberg. Den
smällen hördes tydligt i Örebro (men inte i Karlskoga). Sedan dess har
metoderna ändrats, flera skyddsvallar byggts och mängden explosiva varor i
varje brasa minskats. Kontrollen av vad som inlevereras har också stramats
upp.
Med dagens metoder skall normalt inte 95 dB kunna överskridas, ens vid en
oönskad händelse, vilket en detonation på brännplatsen är.
9.

Bullerutredning gällande övriga eventuella signifikanta
bulleralstrande objekt inom verksamheten. Utredningen ska
som minimum besvara bullerpåverkan från helikoptrar,
flygfarkoster, missiler och luftburna vapen som används
inom verksamheten. Därtill ska uppskattningar redovisas
hur frekvent dessa bullerstörningar kan uppstå för
närboende.

Helikopter
SBTC har en inhyrd helikopter stationerad på skjutfältet under den del av året
då risken för skogsbränder är störst, normalt april – oktober. Helikoptern
används vid behov och av de 120 flygtimmarna per år som ingår i avtalet med
helikopterföretaget utnyttjats ungefär hälften. Vid händelse av brand flyger
helikoptern på låg höjd och hämtar vatten i den för stunden lämpligaste
vattensamlingen i närheten av branden. Helikoptern är stationerad inne på
fabriksområdet men när skjutning sker mot målområden på norra delen av
fältet flyttas helikoptern dit. Efter klagomål från närboende på norra sidan av
skjutfältsgränsen flyger helikopterpiloten, då det är möjligt, en rutt efter
skjutfältsgränsen mot Villingsberg för att minimera eventuella bullerstörningar.
Flyghöjden är minst 500 fot, gärna 1000 fot (300m), vilket också minimerar
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bullerstörningar. När förhöjd brandrisk råder utnyttjas helikoptern för att
avsyna skjutfältet efter avslutade skjutningar för att säkerställa att ingen brand
har uppstått under dagen. En sådan avsyningsflygning är kortvarig, oftast
räcker det att helikoptern flyger en kort rutt på hög höjd. Vid sådana flygningar
följer helikoptern skjutfältets mittlinje, och inga höga bullernivåer hörs då
utanför skjutfältet.
Helikoptern används även för observation av målområden och vissa mätningar
i samband med provning. Någon gång per år brukar helikoptern lyfta för att
spana av området runt skjutfältet efter att SBTC blivit kontaktade av
Räddningstjänsten som fått larm om eventuell skogsbrand.
Under 2020 användes helikoptern för direkt brandsläckning vid tre tillfällen
och under 2021 uppgick antalet direkta brandsläckningsinsatser till fyra
stycken. Det totala antalet flygtimmar har under de senaste två åren uppgått till
mindre än 70 timmar per år. Torra somrar går det åt fler flygtimmar.
Drönare och övriga flygfarkoster
Drönare används inom skjutfältets gränser för mål- och brandobservation.
Buller från drönare kan inte uppfattas utanför skjutfältsgränsen. Vad gäller
övriga flygfarkoster så förekommer normalt enstaka gånger per år målflyg,
bogsering av robotmål, över skjutfältet. Bogseringen av robotmålen görs av
tvåmotoriga propellerflygplan på ca 1000 meters höjd.
SBTC har vid två tillfällen på tio år genomfört provning som innefattar
skjutningar från flygplanet JAS där flygplanet besköt ett mål på marken beläget
på Bonusplan. Denna typ av provning är inte vanligt förekommande men det
kan inte uteslutas att sådan provning kan komma att utföras i framtiden.
Flygplanen tillverkas i Linköping varför det är smart resurshållning att
genomföra vissa enkla prov på SBTC i stället för i Vidsel, mer än 100 mil i
nordlig riktning. Bullerstörningen vid denna typ av provning utgörs framförallt
av bullret från flygplanet men buller uppkommer även från den
flygplansbeväpning, automatkanon eller raketer/missiler, som provas. Bullret
minimeras genom att flygbanorna och målområden anpassas efter var
kringboende finns.
Missiler och raketer
Vid provning av skarpladdade luft- och pansarvärnsmissiler är det framförallt
bullret från den detonerande verkansdelen som kan ge upphov till
bullerstörning, som redovisas i WSP rapport (s 41-42, bilaga 3). Utskjutning
och framdrivning av dessa missiler ger upphov till ett väsande ljud som knappt
kan uppfattas utanför skjutfältets gränser. Typiska storlekar på
missilverkansdelar spänner från mindre än 0,5 kg sprängämne för en
luftvärnsmissil till knappt 3 kg sprängämne för en pansarvärnsmissil. Som
jämförelse kan nämnas att en 120 mm granatkastargranat innehåller ca 2,6 kg
sprängämne. Skjutning av större raketer utan exploderande verkansdel
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förekommer några gånger per år. Vissa av dessa raketer ger upphov till ett
väsande ljud som vid ogynnsam väderlek kan uppfattas utanför skjutfältets
gränser.
Provning av skarpladdade missiler sker i genomsnitt någon till några gånger
per månad och antalet större raketer utan verkansdel som skjuts är i
motsvarande volym. Detonationen från missilernas verkansdelar inträffar i
målet nära stenvallen på den aktuella provplatsen och skiljer sig därmed inte
från annat buller av granater som detonerar i stenvall eller i mål.
Statisk provning av granater och missiler
Statisk provning av verkansdelar, det vill säga provning där granater eller
missilverkansdelar bringas att detonera utan att först ha utsatts för en
utskjutning, genomförs för att på ett väl kontrollerat sätt utvärdera
verkansdelarnas prestanda eller funktion. Dessa prov utförs på de fasta
provplatserna och bullerpåverkan motsvarar då enbart detonationen av
verkansdelen när samma typ av granat eller missil skjuts från sin
utskjutningsplattform och träffar mål eller stenvall. Denna typ av statisk
provning sker typiskt några gånger per månad.
Röjning av OXA
Röjning av oexploderad ammunition sker när sådan ammunition påträffas eller
uppkommer under provningen. Röjningen sker på plats, det vill säga på platsen
den oexploderade ammunitionen påträffas. OXA flyttas inte av säkerhetsskäl.
Röjningen genomförs genom att en lämplig röjladdning placeras på eller i
omedelbar närhet av det objekt som ska oskadliggöras. Bullernivån motsvarar
det buller som uppstår när ammunition fungerar som det är tänkt med
skillnaden att den röjladdning som används ökar den totala mängden
sprängämne något (inte signifikant för bulleralstringen). Röjning av
oexploderad ammunition på detta sätt sker typiskt någon till några gånger per
månad. Röjning av oexploderad ammunition sker även inom ramen för
planerad ytletning. Metoden beskrivs under svaret på kompletteringsfråga 1.
Vindtunnelprov
Företagets vindtunnel används i dagsläget mycket sällan, någon gång per år. I
vissa fall kan ljud från vindtunneln förnimmas av närboende och då som ett
avlägset fiskebåtsliknande dunk från kompressorn som används vid
pumpningen och ett väsande ljud vid själva blåsningen.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga bullerhändelser under denna
fråga inträffar sällan, endast dagtid och kan inte, med få undantag, ge
nämnvärda störningar utanför skjutfältets gräns.
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En redogörelse som besvarar vilka områden inom skjutfältet
som kan användas för provplatser och målområden utan att
någon närboende exponeras för > 95 dBC maximal ljudnivå.
Vidare är antagandet vid en sådan utredning en medvind
inom en sektor av ± 45 ◦ och en vindhastighet < 5 m/s.

För att besvara denna fråga har vi valt att uppdra till WSP att simulera de
värsta och de vanligaste scenarierna vid olika rimliga provplatser d v s
skjutning med 155 mm haubits respektive skjutning med 84 mm granatgevär.
För målområden har på motsvarande sätt valts värsta scenariot som är
detonation av 155 mm spränggranat (8 kg explosivämnesvikt). Samtliga
scenarier är simulerade med medvind inom en sektor av ± 45 ◦ och en
vindhastighet < 5 m/s.
Av WSP simuleringar framgår bl a att skjutning med 155 mm haubits från
provplats Lillen är fullt möjligt utan att en enda närboende utsätts för
ljudnivåer på mer än 95 dBC Samma sak gäller skjutning med granatgevär från
alla fasta provplatser utom Övre/Nedre. För explosion av 8 kg skarp
spränggranat finns få områden som kan användas utan att riskera störningar
hos någon närboende på mer än 95 dBC. Detta framgår av de simuleringar som
gjorts för målområden i fråga 11. Se vidare kartor och tabeller i WSP rapport, s
15 – 19 (fråga 10) och s 20 – 32 (fråga 11), bilaga 3.
11.

Utförligare bullerutredning gällande ljudutbredning från
målområden. Utredningen ska innefatta olika scenarier med
olika vapentyper. Utredningen ska besvara om befintliga
målområden klarar 95 dBC maximal ljudnivå för närboende
eller om nya målområden behövs för att närboende inte ska
exponeras för > 95 dBC maximal ljudnivå. Vidare är
antagandet vid en sådan utredning en medvind inom en
sektor av ± 45 ◦ och en vindhastighet < 5 m/s.

För att besvara denna fråga har vi valt att uppdra till WSP att simulera de
vanligaste målområdena med de sannolikaste explosivämnesvikterna för
respektive område. Samtliga scenarier är simulerade med medvind inom en
sektor av ± 45 ◦ och en vindhastighet < 5 m/s.
Utifrån simuleringarna kan konstateras att det finns områden centralt på
skjutfältet som inte genererar ljudnivåer över 95 dBC vid skjutning med 155
mm skarp granat, men att det är omöjligt att enbart använda dessa områden p g
a skjutavstånd och utformning. Övriga kalibrar bullrar som förväntat mindre
eftersom dessa granater inte innehåller lika mycket explosivämne. Skarpa
granater i mellankalibern som skjuts i vall på Övre/Nedre kan dock ge
störningar över 95 dBC hos närboende, liksom 120 mm granatkastare med
målområde Hovmantorpasjön och 22 000-plan. Se WSP rapport, s 20 – 42 i
Bilaga 3.
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Vad gäller att bygga nya målområden anser SBTC att sådana beslut måste
övervägas noga. Här måste den eventuella nyttan med något minskad
bullerpåverkan för ett fåtal individer dagtid vägas mot kostnaden och viktigast,
att ett nytt jungfruligt område riskerar kontamineras med blindgångare. Ett
målområde är en tämligen stor öppen yta med observationsplatser, bunkrar etc.
Området bör dessutom vara slätt och inte ha brandfarlig vegetation.
12.

Utförligare bullerutredning gällande ljudutbredning från
finkalibriga vapen. Utredningen ska besvara vilka områden
inom skjutfältet som kan användas för provplatser av
finkalibriga vapen utan att närboende exponeras för
maximala bullernivåer > 65 dBA maximal ljudnivå.

Beträffande riktvärden för finkaliberskjutningar finns i naturvårdsverkets
allmänna råd för skjutbanor ett spann mellan 65 och 80 dBA för riktvärden
som gäller befintliga skjutbanor (anlagda före 1982 med obetydlig
störningspåverkan). Bofors skjutfält har funnits sedan 1913 och vi anser därför
att det är de högre delarna av spannet som ska tillämpas. Mängden
finkaliberskjutning är i jämförelse med en ”skjutbana” liten. Skjutning sker
dessutom enbart dagtid på vardagar.
Vår bedömning är att 75-80 dBA bör tillämpas för finkaliber på Bofors
skjutfält, om något riktvärde är aktuellt. Vi bedömer också att dagens volymer
finkaliberskjutning utomhus inte kommer att öka eftersom tillverkare av
finkalibervapen och ammunition har egna inomhusanläggningar för provning.
När SBTC provar finkaliber utomhus sker detta i regel då ett finkalibervapen är
integrerat i ett stridsfordon för närskydd. Det är därmed systemintegrationen
som provas. Under de senaste 9 åren har i genomsnitt ca 6500 finkalibriga skott
skjutits årligen, varav ca 3200 inomhus (i skjuttunnel) utan bullerspridning.
Som jämförelse kan nämnas att drygt 700 000 (sju hundra tusen) skott
finkaliber har skjutits under 2021 på närliggande Villingsbergs skjutfält.
För simuleringar av vilka områden på Bofors skjutfält som kan användas utan
att närboende exponeras för ljudnivåer över 65 dBA (och 70, 75 och 80 dBA)
vid finkaliberskjutning se WSP rapport, s 43 – 48, Bilaga 3. Av de fasta
skjutplatserna är det bara Abborrtjärn (Rälsen) och Lillen som skjutning med
finkaliber kan ske utan att närboende exponeras för ljudnivåer över 65 dBA.
Om det i stället är det övre spannet, 75 – 80 dBA som gäller så kan alla fasta
provplatser utom Övre nyttjas för finkaliber.
13.

Utförligare bullerutredning gällande kumulativa
bullerstörningar. Utredningen ska innefatta olika scenarier
med olika vapentyper som avfyras samtidigt på SBTC
skjutfält. Utredningen ska även innefatta olika scenarier med
olika vapentyper som avfyras samtidigt på SBTC skjutfält
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och intilliggande Villingsbergs skjutfält. Vidare ska
utredningen besvara vid vilka situationer en kumulativ
bullerstörning kan ge en bullerexponering >95 dBC maximal
ljudnivå för närboende.
Som beskrivs i WSP rapport, s 47 i Bilaga 3, är sannolikheten för kumulativa
störningar ytterst liten. Sannolikheten för att ljudet ifrån två olika skott på två
olika provplatser som vardera överstiger 92 dBC ska nå den specifika
mottagaren inom samma sekund är osannolikt då volymen grovkalibrig
skjutning är ca 10-20 skott per provdag och provplats. Dessa avlossas på
stokastisk tid i regel mellan kl 09 och 15.
Nedan följer en beräkning om hur stor sannolikheten är. Ett flertal förenklingar
och antaganden krävs.
Samtidigt avfyrande på Bofors Skjutfält
Först de geografiska förutsättningarna.

Bild 13. Störningsområden > 95 dBC

För att störningen skall bli förnimbart högre än 95 dBC krävs nivån 98 dBC,
vilket blir resultatet av ett samtidigt ljud i från två källor med 95 dBC. Vi utgår
därför ifrån störningsområdena för 95 dBC.
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Det gula området är det område (översiktligt) där skjutning med 155 mm
artilleri från Björnen kan ge störning vid medvind. Det gröna området är det
ytterligare område som Övre/Nedre kan ge med mer än 95 dBC, även vid vissa
mellankaliberskjutningar.
Enbart boende inom gula området kan därmed drabbas under vissa
förutsättningar. Inom det gula området finns enligt WSP redovisning 17 hus
med 51 invånare mellan A och B på kartan. Området är bananformat och 3 km
långt.
För att en boende vid A skall kunna drabbas krävs att Övre/Nedre skjuter en
sekund före Björnen, och för att boende vid B skall kunna drabbas krävs att
Övre/Nedre skjuter 3 sekunder efter Björnen. Om differensen i skjuttid mellan
Björnen och Övre/Nedre är mindre än fyra sekunder kommer under vissa
förutsättningar en förstärkning ske någonstans inom den ”gula bananen”.
Följande sannolikheter måste multipliceras för att få den totala sannolikheten
för att en boende skall drabbas en viss dag:
1. Pvind Endast 20% av årets dagar är vindriktningen och vindstyrkan sådan att
det gula området existerar. Alltså Pvind=0,2
2. Psamma dag Antalet skjutdagar ifrån Björnen med 155 är med sökt tillstånd ca
80 dagar / år. Ifrån Övre/Nedre skjuts med system som kan ge det grön+gula
området max 50 dagar / år. Om vi räknar med 220 arbetsdagar årligen är
därmed sannolikheten för att rätt typ av skjutning ska ske ifrån Björnen samma
dag som rätt typ av skjutning sker ifrån Övre /Nedre 80/220*50/220.
Alltså Psamma dag=0,083
3. Psamtidigt Vi antar att 20 skott skjuts ifrån båda skjutplatserna under
skjutdagen mellan kl 09 och 15. Skotten skjuts på slumpvis tid. Om de skjuter
med mindre än 4s mellanrum kan fenomenet uppstå. Dagen innehåller 21600s
vilket innebär 5400 ”skjutfönster” (21600/4).
Sannolikheten är därmed 20/5400*20/5400. Alltså Psamtidigt = 1,37*10-5.
4. PHusträff Vi antar att alla hus är 10 m. det ger en totalsträcka av 170 m hus
som inte får träffas av förstärkningspunkten. Husen placeras stokastiskt längs
en 3000 m lång sträcka i bananen. Detta ger sannolikheten därmed 170/3000.
Alltså PHusträff=0,057.
5. Phemma För att störning skall uppstå krävs det att de boende i det aktuella
huset är hemma. Då skjutning sker dagtid bedömer vi sannolikheten för Phemma
till 0,5.
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Den totala sannolikheten att någon en viss dag skall råka ut för en (knappt)
hörbar förstärkning orsakad av kumulativ effekt om 3dBC är alltså: Pvind*
Psamma dag* Psamtidigt* PHusträff * Phemma.
Sätter vi in siffror i ekvationen ger detta: 0,2*0,0826*1,37*105
*0,057*0,5=6,5*10-9
Sannolikheten att två skott orsakar kumulativa störningar är med andra ord
otroligt liten. Även om provning sker samtidigt på samtliga fasta provplatser är
sannolikheten för en kumulativ effekt hos en boende därmed i princip
obefintlig.
Samtidighet med Villingsbergs skjutfält
Geografiska förutsättningar:

Bild 14. Störningsområden med risk för > 95 dBC från Bofors skjutfält.

Om vi antar att Försvarsmakten (FM) skjuter 155 mm haubits ifrån det absolut
SV hörnet av Villingsbergs skjutfält, och SBTC skjuter 155 mm haubits ifrån
den fasta provplats som ligger längst SO på Bofors skjutfält, Lillen, är det
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faktiskt så att inga boende enligt WSP simulering ifrån Lillen kan bli utsatta för
>95 dBC ifrån Lillen. De närmast boende finns i Våtsjötorp och är utanför den
linjen. Detta innebär att kumulativa bullerhändelser med mer än 95 dBC inte
uppstår.
I Norra delen av Bofors skjutfält har FM eget miljötillstånd att skjuta vid
Domaråsen. Där kan uppstå störning över 95 dBC för vissa boende i
Dalkarlsberg. Den enda teoretiska möjligheten för kumulativ effekt är om
SBTC antingen står och skjuter i samma område, eller om SBTC använder
Hovmanstorpasjön som målområde. Av säkerhetsskäl måste det i så fall röra
sig om målområde för GRK. Skjuter SBTC Artilleri ifrån de fasta
provplatserna i SV mot Hovmanstorpasjön befinner sig Domaråsen inom eller
mycket nära det riskområde där inga människor får vara.
Riskmässigt skulle detta skjutfall sannolikt gå att genomföra, men kräva
oerhört mycket samordning och är ingenting vi skulle överväga om andra
alternativ finns. Båda parter skulle i skjutfallet vara farligt nära varandras
riskområden.
FM har eget tillstånd att skjuta ifrån Domaråsen fem dagar om året.
SBTC har under de senaste 9 åren vid ett tillfälle under en dag skjutit 12 st
skarpa 12 cm GRK-granater med Hovmanstorpasjön som målområde. Vi ser
inte att frekvensen kommer öka nämnvärt, då det är ett mycket speciellt
skjutfall som provas, med ett ovanligt syfte. Att detta behov skulle inträffa
samma dag som FM skjuter ifrån Domaråsen och kunna orsaka kumulativa
effekter för boende har ännu lägre sannolikhet än det förra exemplet (skjutning
från Övre/Nedre och Björnen).
Sammanfattning
Kumulativa bullerstörningar är ytterst osannolika och kan dessutom i värsta
fallet endast ge 3 dBC förstärkning, vilket är knappt förnimbart.
14.

Utförligare bullerutredning som besvarar hur nuvarande
verksamhet påverkar närboende genom buller jämfört med
hur den ansökta verksamheten förväntas påverka.
Utredningen ska innefatta representativa
ljudutbredningskartor för provning av grovkalibriga vapen.
Vidare är antagandet vid en sådan utredning en medvind
inom en sektor av ± 45 ◦ och en vindhastighet < 5 m/s.

SBTC verksamhet ökar på grund av det säkerhetspolitiska läget och ett allt
större behov av provning. Vi tvingas redan genomföra en inte obetydlig del av
provskjutningarna på andra skjutfält i Sverige för att inte gå över nuvarande
tillståndsgräns. Detta är inte en god resurshushållning.
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Om inga större och plötsliga förändringar till det bättre eller sämre av det
säkerhetspolitiska läget skulle ske, bör nedanstående bild avseende volymer
skjutna skott kunna stämma överens med verkligheten:

Bild 15. Antal medel-och grovkalibriga skott årligen.

Som bilden visar finns variation mellan åren. Vissa år pikar antalet skott i en
viss kaliber beroende på vilka projekt hos våra kunder/ägare som befinner sig i
utvecklingsfas respektive leveransfas. Med fasta tillståndsgränser i olika
kaliberområden krävs därmed en tämligen betydande säkerhetsmarginal mellan
förväntad volym och tillståndsgiven volym.
Den bärande idén för att kunna genomföra ökningen med så liten ökning av
störningen för kringboende som möjligt är att flytta den högbullrande (d v s
grovkalibriga) provningen längre in på skjutfältet, och samtidigt begränsa
nyttjandet av Övres provplats så mycket som möjligt. Detta är beskrivet i
samrådsunderlaget, redovisat med uppmätta verkliga värden i MKB, och
framgår av villkor 2.
Översiktligt kan förhållandet beskrivas med följande bild:
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Bild 16. Flytt av högbullrande provning

Att notera är att sökta volymer skott och därmed skjutdagar närmar sig de
volymer som sköts före 90-talet. Den stora skillnaden är att dessa volymer
sköts ifrån Övre/Nedre. Dagens största volym högbullrande provning sker ifrån
Björnen, och hela den förväntade ökningen tas ut på Lillen och Rälsen i
Abborrtjärn, som befinner sig ytterligare längre in på skjutfältet. Ytterligare
minskning av Övres bullerstörning sker genom vårt förslag till villkor 2.
Det framtida förväntade nyttjandet av provplatserna framgår av nedanstående
bild.

Bild 17. Framtida nyttjande av provplatser
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Verifiering av effekterna av denna flytt har nu även skett med simulering
utförd av WSP akustik, se Bilaga 3, s 48 – 53. Samtliga simuleringar är med
medvind inom en sektor av ± 45 ◦ och en vindhastighet < 5 m/s.
Att notera är att det som jämförs är den maximala bullerstörningen i
ogynnsammaste fall som dagens tillstånd från 2005 ger fullt utnyttjat, i
jämförelse med maximal bullerstörning i ogynnsammaste fall som ansökt nivå
kan ge.
För att kunna kvantifiera störningsnivåerna har antalet människor som kan
störas över 95 dBC i ogynnsammaste fall för aktuell kaliber/provplats
multiplicerats med antalet skott som årligen kan förväntas skjutas med aktuellt
vapen ifrån aktuell plats. Talet som uppstår då alla vapentyper och provplatser
summeras kan jämföras mellan scenarierna.
Båda scenarierna baserar sig på bästa möjliga bedömningar av genomsnittliga
årliga volymer som skulle kunna skjutas från olika provplatser och till olika
målområden vid fullt nyttjat tillstånd idag och med sökt nivå. Observera att det
kan råda stora variationer mellan olika år avseende nyttjande av målområden
och vad som provas.
Sammanfattning
Resultatet visar att det sökta tillståndet med de begränsningar som finns i
föreslagna villkor medför väsentligt lägre störning än dagens, trots ökat antal
skott. Minskningen är ca 30 % trots fördubblad volym tack vare flytt av
högbullrande provning, se WSP rapport, Bilaga 3, s 48 – 53. Förhållandet
återfinns även i MKB med verkliga uppmätta värden.
15.

Komplettering avseende Karlskoga kommuns yttrande

Vad gäller bullermätprojektet genomförs detta tillsammans med Karlskoga
kommun för att ge underlag i kommunens planarbete. SBTC kommer att verka
för att minst ett av mätsystemen placeras närmare Skjutfältet under viss tid. Vi
ser det som angeläget. Projektet kommer att fortsätta under 2022. Vi ser att
behov föreligger dels i Utterbäcksområdet och dels i Hyttfallet.
Vad gäller förvarning vid risk för högbullrande provning praktiserar vi idag en
metod där vi ”jinglar” i Radio City (Karlskoga lokalradio). För att nå
ytterligare täckning driver vi ett projekt som skall införas under 2022, där
motsvarande information dessutom kommer att spridas via SMS till de
kringboende som så önskar. Meningen är att man ska kunna anmäla intresse för
informationen (prenumerera) på vår hemsida. Vi planerar att definiera två
bullerzoner. En i norr, i trakten av Dalkarlsberg, och en i söder, Karlskoga.
Idag varnar vi i genomsnitt 5-20 dagar om året. Det är en kombination av vad
vi provar på vilken provplats som konstituerar om vi varnar eller inte. Det
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bedöms viktigt att hamna på ”lagom nivå”, så att vi varnar de dagar det faktiskt
kommer bullra mer än vanligt.
Vad gäller bullerdämpandeåtgärder så hänvisar vi till punkt 6 i
kompletteringsbegäran från länsstyrelsen ovan.
Med vänlig hälsning

Stefan Krol
VD Saab Bofors Test Center AB
Telephone: 072-467 01 04
E-mail: stefan.krol@testcenter.se

