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SÖKANDE Försvarsmakten, Miljöprövningsenheten, Pl 920, 749 81 ENKÖPING 
företrädd av jur kand Folke Borgh 

 
OMRÅDE Flygskjutmålet Hammaren, Västra Götaland, Karlsborgs kommun 

Fastighet: Stora Enebågen 1:2 som ägs av staten genom 
Fortifikationsverket 
 
 

 
 

1 YRKANDEN 

1.1 Allmänt 

Ansökan omfattar ändring av befintlig tillståndspliktig verksamhet på 
flygskjutmålet Hammaren (prövningskod 92.10). Gällande tillstånd är meddelat 
av Länsstyrelsen i Skaraborgs län 1997-06-16 med slutligt villkor efter prövotid 
1999-11-24 

Den ordinarie verksamhetens omfattning kan variera mellan olika år, beroende 
på variation i utbildning, uppdrag och uppgifter. Omfattningen av verksamheten 
beskrivs därför som en total ram som innefattar den maximala verksamhet som 
kan komma att bedrivas vid skjutmålet under ett enskilt år.  

1.2 Sökt verksamhet 
Försvarsmakten yrkar tillstånd enligt 9 kap miljöbalken: 

• att bibehålla och nyttja befintligt skjutområde för flygfarkoster samt övrig 
verksamhet enligt närmare beskrivning i Kapitel 2, Verksamhetsbeskrivning 
avsnitt 4, inom en utökad årlig totalram från 20 till högst 50 kalenderdagar, 
med en totalram för ammuntion av högst 54 000 skott finkalibrig 
ammunition, högst 25 000 grovkalibrig ammunition och högst 150 
övningsraketer. Inom totalramen har samtliga planerade verksamheter 
inkluderats. 

1.3 Särskilda yrkanden 
Försvarsmakten yrkar vidare förordnande om verkställighet av tillståndsbeslutet 
enligt 22 kap 28 § första stycket miljöbalken. 
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1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
 

Verksamhetsutövare FÖRSVARSMAKTEN, Skaraborgs 
Flygflottilj F 7 

Organisationsnummer 202100-4615 
Adress 530 32 Såtenäs 

Kontaktperson F7 miljösamordnare 

E-postadress exp-f7@mil.se 

Telefon 0510-477000 

Fax 0510-477191 

Verksamhet och plats Flygskjutmålet Hammaren 

Telefon 0505-451012 

Koordinater 58 26 43 N, 14 28 47 E  
Fastighetsbeteckning Karlsborg, Stora Enebågen 1:2  
Fastighetsägare Fortifikationsverket 

Prövningskod  92.10 skjutfält (B) 

Kommun Karlsborg 

Län Västra Götaland 

Prövningsmyndighet Miljöprövningsdelegationen vid 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Tillsynsmyndighet Generalläkaren 
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2 BAKGRUND 

2.1 Flygskjutmålet Hammaren 
Skaraborgs flygflottilj har verksamhetsansvaret för Flygskjutmålet Hammaren som 
omfattar landområdet vid Enebågen samt anslutande målområde i Vättern. Området 
används för flygverksamhet och skjutövningar mot fasta mål placerade i sjön, med 
eller utan vapenverkan. Användarna av Flygskjutmålet Hammaren är Försvars-
makten och andra myndigheter inom Försvarssektorn.  

Länsstyrelsen i Skaraborgs län meddelade den 16 juni 1997 tillstånd enligt miljö-
skyddslagen för Försvarets materielverk (FMV) avseende provningsverksamhet i 
Karlsborg, Askersunds och Motala kommun, avseende, bland annat, användandet av 
Flygskjutmålet Hammaren. Försvarsmakten har genom anmälan till Generalläkaren 
den 8 oktober 2010 meddelat att Försvarsmakten, genom Skaraborgs flygflottilj F7 
den 15 oktober 2010, ämnat överta ansvaret som verksamhetsutövare enligt 
miljöbalken för skjutmålet Hammaren. Försvarsmakten har därmed övertagit 
tillståndet för verksamheten enligt villkor 1,2,3,4,11 och 15 i tillämpliga delar i 
länsstyrelsens beslut daterat 1997-06-16. 

Det nuvarande beslutet ger inte tillräckligt utrymme för Försvarsmaktens framtida 
behov och därför genomförs nu en omprövning av verksamheten med Försvars-
makten som verksamhetsutövare. 

2.2 Utgångspunkter för framtida verksamhet och alternativ 
lokalisering 
Försvarsmakten har konstaterat ett ökat behov av att öva skjutning mot mål på 
markytan. Försvarsmakten har idag tillgång till två fasta flygskjutmål i landet, varav 
ett finns lokaliserat i Luleå, Junkön, som i huvudsak nyttjas av F21. Vid 
Karlsborgsmålen nyttjades tidigare tre flygskjutmål, vilka utgjordes av 
Flygskjutmålet Hammaren, Sidön och markområdet vid Enebågen. Skjutmålen vid 
Sidön och på Enebågens markområde har avvecklats och idag finns endast sjömålet, 
beläget utanför Enebågen i drift som skjutmål, vilket idag benämns Flygskjutmålet 
Hammaren.  

Flygskjutmålet Hammaren är det enda kvarvarande skjutmålet i södra Sverige för 
skjutning med automatkanon från JAS39 Gripen. Hammaren ligger inom räckvidd 
för kvarvarande flottiljer i södra Sverige, vilket medför att flygpass med skjutning 
kan genomföras med start och landning på respektive hemmabas. De förband som 
nyttjar Flygskjutmålet Hammaren svarar för ca 80 % av Flygvapnets 
flygverksamhet. Ytterligare orsaker till den ökade verksamheten kopplas till 
Försvarsmaktens internationella inriktning, vilket lett till förändring av utbildning 
och utprovning. För Helikopterflottiljen innebär det exempelvis skjutövningar från 
helikopter med automatkarbin. Verksamheten har tidigare inte bedrivits vid 
Flygskjutmålet Hammaren. 

Någon alternativ lokalisering av verksamheten har ej varit aktuell då ansökan avser 
fortsatt och utökat tillstånd avseende den befintliga lokaliseringen. Platsen har 
använts för samma ändamål i ca 60 år. Området är iordningställt och anpassat för 
verksamheten och behövs för försvarets verksamhet.  
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Verksamheten är av riksintresse för totalförsvaret enligt redovisning till länsstyrelse 
och kommun 1990-02-16. Etablering och bibehållande av Karlsborgsmålet 
Hammaren som ett militärt skjutmål med befintlig och planerad verksamhet har skett 
genom riksdags- och regeringsbeslut. 
 
Det andra tillgängliga flygskjutmålet i landet är beläget på Junkön i Luleå skärgård, 
mer än 100 mil från Såtenäs, Ronneby och Malmen. Tillståndsprövning av 
skjutmålet pågår för närvarande i länsstyrelsen. Avståndet innebär att det inte är 
möjligt att nå och använda under ett normalt flygpass. Skjutmålet är därmed inte 
användbart i daglig verksamhet för enheterna i södra Sverige. 

Flygskjutmålet Hattefuran i Vänern vid Såtenäs flygplats är taget ur drift av 
flygsäkerhetsskäl sedan flottiljen övergick till utbildning på JAS 39-systemet, 
eftersom anflygningen mot målet korsar ut- och inflygningsvägen vid starter mot 
norr på bana 01 och inflygning mot söder till bana 19. Även det tidigare skjutvarvet 
över land öster om flygplatsen innebär flygsäkerhetskonflikter med ut- och 
inflygning till flygplatsen, samt avsevärt större bullerpåverkan på boende i området 
än vad som blir fallet vid Hammaren. Blandning av elever under inflygning på nytt 
flygplan och flygvarv för skjutmålet har bedömts vara direkt olämpligt. 

Utifrån försvarspolitiska, militärstrategiska och ekonomiska skäl är den befintliga 
lokaliseringen av flygskjutmålet Hammaren det enda rimliga alternativet.   

Försvarsmaktens åsikt är att särskild redovisning av alternativ lokalisering härutöver 
inte är meningsfull i detta fall, och hänvisar i denna del till förarbetena till 
miljöbalken, prop.1997/98:45, del 1 sid 291 och del 2, sid 63. 

2.3 Internationell verksamhet 
Med anledning av ökat internationellt deltagande kan det uppstå behov av 
samövning med andra nationer. Vid dessa övningar övar/utbildas svenska enheter 
med utländska motsvarigheter som förberedelse inför internationella insatser eller 
inom ramen för Partnerskap för fred (PFP). 

2.4 Organisation 
F7 Flygplatspluton i Karlsborg svarar för drift, service och övervakning av 
Flygskjutmålet Hammaren. Förutom övervakningen i säkerhetshänseende så delger 
målpersonalen även träffresultat till piloten omedelbart efter varje eldgivning. Den 
service som ges utgörs normalt av avlysning av riskområdet, tillverkning och 
utsättning av mål.  
Skötsel av fältet utgörs av ytletning, ammunitionsröjning samt kontroll och skyltning 
runt skjutfältet. För service av mål finns en arbetsbåt i anslutning till 
övervakningstornet. Båten tankas vid Karlsborgs flygplats i samband med 
sjösättning och, i undantagsfall, i anslutning till skjutmålet. 
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3 ALLMÄN ORIENTERING 

3.1 Lokalisering 
Flygskjutmålet Hammaren är beläget på fastigheten Enebågen 1:2 i Karlsborgs 
kommun, cirka 10 km söder om Karlsborg flygplats. I figur 1 nedan visas 
skjutmålets placering. 

 
Figur 1  Översiktsbild med målets lokalisering 

 

Karlsborgsmålet 
Hammaren 
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3.2 Fastighet 
Flygskjutmålet Hammaren utgörs av fastigheten Enebågen 1:2 som förvaltas av 
Fortifikationsverket, Fastighetsenhet Karlsborg som svarar för förvaltning och drift 
av lokaler, mark och anläggningar som nyttjas av Försvarssektorn. I tabell 1 visas de 
byggnader som finns i anslutning till skjutmålet. 
 
Tabell 1 Byggnader vid Flygskjutmålet Hammaren 

Byggnader Byggnadstyp Area (m2),  
byggn. år 

K0160.196 
 

Mätcentral 48 m2, 1941 

K0160.203 Mast  
K0160.208 
 

Expeditions-
byggnad 

181 m2, 1992 

K0160.209 Förråd/oljebod 159 m2, 1989 

3.3 Historik 
Inom Karlsborgsmålen var målområdena Hammarudden, Sidön och Enebågen de 
skjutmål som nyttjades i samband med flyg- och skjutövningar. Målområdena 
etablerades i mitten av 50-talet. Hammarudden och Sidön avvecklades som mål 
under slutet av 1970-talet. 

Under 1980-talet kunde ett normalt övningsår generera ca 6 000 flygvarv. Sedan år 
1990 och fram till nu har verksamheten vid skjutmålet varit relativt begränsad, bl. a 
till följd av nedläggningen av F 6. 

3.4 Riksintresse 

3.4.1 Totalförsvaret 

Riksintresse för totalförsvaret regleras i 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken.  
Flygskjutmålet Hammaren är ett område som är av riksintresse för totalförsvaret. 
Skydd för riksintresset kan därför komma att hävdas utanför skjutmålets gränser för 
att säkerställa att verksamheten ej påverkas av exempelvis tillkommande 
störningskänslig bebyggelse. 
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Figur 3 Riksintresse för totalförsvaret i Karlsborgsområdet 

3.4.2 Naturvård och friluftsliv 

Vättern med öar och strandområden omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser 
enligt miljöbalken, 4 kap. Enligt 4 kap 2 § ska ”det rörliga friluftslivets intressen 
särskilt beaktas”. I  4 kap 1§, andra stycket anges att bestämmelserna inte utgör 
hinder för utförande av anläggningar som behövs för totalförsvaret. I kommunens 
översiktsplan meddelas att riksintresset inte hävdas inom flottiljområdet.  

3.5 Tillträdes- och områdesbestämmelser 

3.5.1 Skyddsobjekt 

Landområdet vid Flygskjutmålet Hammaren, är enligt beslut från Försvarsmakten ett 
skyddsobjekt. Skyddsobjekt är en svensk benämning på en anläggning, område, 
fartyg eller luftfartyg som avlysts av totalförsvarstekniska skäl. Flygskjutmålet 
Hammarens landområde, Enebågen, är utmärkt med varningstavlor. Av figur 4 
framgår skyddsobjektets utformning. 
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Figur 4 Landområdet Enebågen markerat med streckad röd linje 

 

Skjutmålet utgörs av två koner av trä som är förankrade i sjöbotten, placering 
framgår av figur 5. I figur 6 visas målet under ett anfall med JAS 39 Gripen. 

 
Figur 5 Flygskjutmålets placering  

 

Flygskjut-
målets 
placering 
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Figur 6 Skjutmålet under anfall med JAS 39 Gripen 

3.5.2 Riskområde  

Det råder förbud att passera vattenområdet inom gällande riskområde (riskområde 
ändrat november 2011) när verksamhet pågår, se figur 7. Vid övningar bevakas 
aktuellt riskområde enligt särskilda föreskrifter och enligt de tider som är anslagna. 
Med syfte att uppmärksamma att övning pågår startas även fyren på Enebågsudde 
som under övning blinkar med vitt ljus. Tillfartsvägar till fältet stängs med bommar. 
Skjutövningar aviseras på informationstavlor ca två veckor före övningens 
genomförande. 
 

 
Figur 7 Riskområde 7 

Riskområde 7 
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3.5.3 Säkerhet 

Yttre säkerhet vid alla typer av övningar som genererar ett riskområde upprätthålls 
genom målchefens försorg. Målpersonalen bemannar det säkerhetstorn som finns 
inom området och samverkar med flygföraren i samband med övningar. Det område 
som aktiverats skall övervakas visuellt under hela den tid som risk finns inom 
området. 

3.6 Restriktionsområde för luftfart 
Flygskjutmålet Hammaren med skjutvarv ligger inom restriktionsområde R22A, 
R22B, Karlsborg terminalområde (TMA), och Karlsborgs kontrollzon (CTR). Detta 
innebär att all verksamhet på skjutmålet måste inhämta färdtillstånd från 
Flygtrafikledningen vid Karlsborgs flygplats, Air traffic service (ATS), innan 
skjutvarvet angörs.  

3.7 Flygkontrolltjänst 
LFV (fd Luftfartsverket) genom Air traffic service (ATS) Karlsborg utför 
flygtrafiktjänst enligt avtal tecknat mellan LFV och Försvarsmakten. 

3.8 Samordning med andra organisationer 
Följande organisationer, där F7 är representerad, samordnar intressenternas behov: 

− Samordningsgrupp Vättern samordnar militär och civil verksamhet på Vättern 
och fastställer bland annat skjutfria perioder under ett kalenderår. Gruppen 
består av representanter från berörda länsstyrelser, myndigheter, yrkesfiskare 
samt övriga brukare med behov av riskområde i Vättern.  

− Fiskeskyddsnämnden bevakar och tillgodoser fiskares intressen i Vättern. 
Nämnden består av yrkesfiskare och militära myndigheter.  

− Vätternvårdsförbundet driver ett övervakningsprogram för vattenkvalitén i 
Vättern och bevakar olika intressen i och runt sjön. Förbundets arbete 
finansieras av medlemmarna, vilka utgörs av kommuner, landsting, 
länsstyrelser, företag med flera, runt Vättern.  
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4 UTBILDNINGS- OCH ÖVNINGSVERKSAMHET SAMT 
VERKSAMHETENS OMFATTNING 

4.1 Allmänt 
Flygskjutövningar genomförs i huvudsak av förband från Såtenäs, Ronneby, 
Karlborg, Malmen samt andra aktörer inom Försvarssektorn. Nyttjandet av 
Flygskjutmålet Hammaren varierar beroende på utbildningsförbandets givna 
målsättning. 

4.2 Övningstid 
Fördelning av planerad flygövningstid framgår av tabell 2. Flygövningar kan 
förekomma utanför redovisade tider enligt kap 4.2.1. 

Tabell 2 Militär flygövningstid 

Veckodag Dagpass Kvällspass 

Måndag -Torsdag 

Fredag och dag 
före helgdag 

09.00 - 17.00 

09.00 - 12.00 

17.00 - 22.00 

 

4.2.1 Övningsverksamhet kvällar 

Övningar genomförs under högst 20 kvällar/år och kan komma att påbörjas som ett 
dagpass som övergår i ett kvällspass och genomförs normalt under tisdagar och 
torsdagar under perioden oktober till april. 

4.2.2 Övningsuppehåll 

Skjutfria perioder regleras i samordningsgrupp Vättern. Under perioden juni-augusti 
genomförs normalt inga övningar med undantag för enstaka beredskapsövningar. I 
anslutning till jul- och nyårshelgerna planeras normalt ingen övningsverksamhet. 

Av säkerhetsskäl genomförs inga skjutövningar då det förekommer is i anslutning 
till skjutmålet.  
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4.3 Verksamhetens omfattning 
Flygverksamheten bedöms kunna samordnas mellan förbanden så att olika 
flygfarkoster delvis bedriver verksamhet under samma verksamhetsdag. Under året 
kommer verksamhet att bedrivas vid skjutmålet under högst 50 kalenderdagar/år.  
 
Verksamhetens omfattning fördelat på flygplan framgår av tabell 3. 

Tabell 3 Verksamhetens omfattning  

Luftfarkost Antal vht 
dagar 

Flygvarv/Timmar 

JAS 39 Gripen 30 1 500 flygvarv 
SK60 20 650 flygvarv 
HKP10, 14, 15, 16 

 
5 30 timmar1 

1 Helikopterverksamheten är angiven i timmar då inga konventionella flygvarv genomförs 
 
 

4.4 Stridsflyg 
Den dominerande stridsflygplanstypen vid flygskjutmålet utgörs av JAS 39 Gripen, 
eller dess motsvarighet, (Jakt, Attack och Spaning) som är flygvapnets 
enhetsflygplan. Flygplanet är ett enmotorigt jetflygplan och finns i olika versioner. 
Som drivmedel används flygfotogen 75.  I tabell 4 framgår tekniska data för JAS 39 
Gripen. 
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Tabell 4 Tekniska data för stridsflygplan JAS 39 Gripen 

Typ Längd 
(m) 

Spänn- 
vidd (m) 

Startvikt 
(kg) 

Motortyp Drivm  
förbr 
(l/h) 

      

JAS39 14,2 8,4 13 000 RM 12 
GE F404 

2 500 

 

 
 

Figur 8 JAS 39 Gripen 

4.4.1 Övnings – och skjutvarv med stridsflyg 

Flyg- och skjutövningar med JAS39 Gripen genomförs i enlighet med de skjutvarv 
som redovisas nedan. Normalt angörs varvet väl norr om Visingsö. Mörk blå linje är 
exempel på typiskt ordinarie varv vilket är lämpligt vid grundläggande 
flygslagsutbildning (Gfsu vid skolskjutning). Inom den gröna konen kan slutlig 
inflygning genomföras. Flygning närmare än 2 km från land undviks.  

I figur 9 framgår normalförfarandet i ett skjutvarv. För att genomföra 
bullerredovisningen har det föreslagits ett begränsningsområde (JAS område 
normalt) som man normalt ej bör hamna utanför för att minimera påverkan av buller 
på fastlandssidan. Det utökade varvet (mot Visingsö) används av säkerhetsskäl när 
flera JAS 39 Gripen övar samtidigt. Det mindre varvet (JAS normalt varv) kan 
användas då endast ett flygplan genomför övning. Huvuddelen av flygningarna 
kommer att genomföras i normalvarvet. 
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Figur 9 Övnings- och skjutvarv JAS 39 Gripen bild utan lillavarvet! 

4.4.2 Skjutövning 

Verksamheten i skjutvarven genomförs normalt på flyghöjder mellan 20 m-1000 m 
och innebär inflygning mot flygvarv, angöring av varvet samt anfall mot skjutmål se 
figur 9. Vissa övningar genomförs på lägre höjder som innebär att inflygning mot 
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målet påbörjas vid en s.k. inflygningspunkt (IP) vilken normalt ligger på avstånd 15-
20 km från anfallsmålet. I den punkten har flygplanet intagit rätt kurs, höjd och fart 
mot målet för anfall. Kurs, höjd och fart väljs med hänsyn till bebyggelse av 
miljömässiga skäl. På ett givet avstånd från målet, ca 5-15 km beroende på vilken 
metod man använder, genomförs en upptagning i höjd för dykning mot målet inför 
anfall vilken också varierar med metoden, normalt mellan 500-1000 m.  

 
Flygverksamheten med JAS 39 Gripen fördelas på högst 1500 flygvarv/år om högst 
4 flygpass/dag om vardera ca 30 min. I tabell 5 framgår den årliga omfattningen. 

 
Tabell 5 Årlig omfattning, JAS 39 Gripen 

JAS 39 Gripen  
Skjutdagar/år 30 dagar 

Flygvarv 1500 

 

4.5 Skolflyg 
Vid Malmen används SK60 både i den grundläggande flygutbildningen och i den 
grundläggande taktiska flygutbildningen som genomförs av Luftstridsskolan vid 
Malmen. Flygskolan har använt Flygskjutmålet Hammaren sedan år 2004 och då i 
huvudsak under utbildningspaketet ”markmålsskjutpass” som ingår i den 
grundläggande taktiska utbildningen (GTU). 

4.5.1 SK60 

Skolflygplanet SK60 finns i två- och fyrsitsig version. Den tvåsitsiga versionen har 
katapultstol. Flygplanet är utrustat med två turbojetmotorer. 

SK60 används idag under pilotutbildningen vid Flygvapnets samtliga flottiljer. 
Vidare används det för regional väderflygning samt vid målgång, Combat Search 
And Rescue (CSAR) och sambandsflygning. Det drivmedel som används utgörs av 
flygfotogen 75. Tekniska data för SK60 framgår av tabell 6. 

Tabell 6 Tekniska data för SK60 

Typ Längd 
(m) 

Spänn-
vidd 
(m) 

Startvikt 
(kg) 

Motortyp Drivmförbr 
(l/h) 

SK60 10,5 9,5 4 000 Turbojet 
2 x RM 15 

600 
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Figur 10 Skolflygplan, SK60 

4.5.2 Skjutövning 

Utbildningen vid Flygskolan sker med skolflygplan, SK60, eller dess motsvarighet. 
Vid varje utbildningstillfälle ges 16 elever grundläggande taktisk utbildning (GTU). 
Det är under denna utbildningsdel som skjutövningar mot sjömålet genomförs.  
Vid utbildningspassen följer flygplanen skjutvarven och genomför ett antal 
övningsdyk mot målet för att kontrollera att flygplanet ligger rätt i flygvarvet. 
Därefter genomför piloten ett antal skarpskjutningar och får träffresultatet redovisat 
via flygradio. I vissa fall genomförs även passen i rote d v s med två flygplan 
samtidigt. Flygverksamheten med SK60 fördelas på högst 650 flygvarv/år om högst 
4 flygpass/dag om vardera ca 30 min. 
I tabell 7 framgår omfattningen av flygverksamheten med skolflygplanet SK60. 

 
Tabell 7 Årlig omfattning med flygplan SK60 

Skolflygplan Dagar/flygvarv 
Skjutdagar/år 20 dagar 
Flygvarv 650  

4.5.3 Övnings - och skjutvarv med skolflyg 

I samband med skolflygningar nyttjas två st varv beroende på typ av övning. Varv 1 
avser det längre varvet (korridoren) och flygs normalt på 500 m över marken. I 
händelse av sämre väder kan höjden minskas till 200 m. Anfallet påbörjas 10 km 
från skjutmålet och flygplanet dyker ned mot, som lägst 100 m, över målet och 
stiger därefter till 500 m. Hastigheten under varvet uppgår till ca 600 km/h.  

Varv 2 avser det kortare varvet (korridoren) och flygs normalt på 500 m över 
marken. Vid minskad sikt kan höjden minskas till 200 m. Anfallet påbörjas 6 km 
före målet med en upptagning till 500 m och där påföljande dykning till som lägst 
100 m. Vid avståndet 25 km före målet minskas höjden successivt till 50 m. Efter 
passage av målet stiger flygplanet åter till 500 m. Hastigheten under varvet uppgår 
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till ca 600 km/h. Huvuddelen av flyg- och skjutövningarna, ca 80%, genomförs 
enligt varv 2 (blå linje). I figur 11 redovisas aktuella flygvarv för SK60. 

 

C: Stiger upp till 500 
m med marchfart 
600 km/h 

D: I denna del mellan 
C och A sjunker SK 60  
ned till 100 m med 
marchfart 600 km/h 

A: SK 60 stiger till 
500 m med 
marchfart 600 km/h 
och höjden bibehålls 
till pkt B. 

B: Flygplanet sjunker 
till 50 m från 500 m 
med marchfart 600 
km/h 

E: Gröna  varvet sker 
på  500 m med 
marchfart 600 km/h 
fram till pkt D där 
sjunk sker till 100 m 
för att därefter stiga 
till 500 m. 

 
Figur 11 Övnings-och skjutvarv med skolflygplan SK60 

 

4.6 Helikopter 
I Helikopterflottiljens (Hkpflj) uppgifter ingår att understödja luftburen bataljon 
ingående i konceptet med lufttransportförmåga. Vidare skall Hkpflj understödja FM 
specialförband. Dessa uppgifter kräver omfattande samövning med förband och 
enheter baserade i Karlsborg.  

Samövning med utländska helikopterenheter kan förekomma i samband med 
internationella övningar. Start och landning i samband med besättningsbyte kan 
förekomma i anslutning till skjutmålet. 

4.6.1 Helikoptertyper 

Antalet helikoptrar och fördelning mellan systemen kommer att variera över tiden. 
Helikopterflottiljens verksamhet på vid Karlsborgsmålet kommer i huvudsak att 
bedrivas med helikoptrar av typerna HKP10, HKP14, HKP15 samt HKP16 eller 
dess motsvarigheter. 
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4.6.2 HKP10 (Super Puma, Aérospatiale 332) 

HKP är en medeltung helikopter försedd med en fyrbladig huvudrotor och en 
fembladig stjärtrotor vilka drivs av två turboaxelmotorer. Helikoptern kan lasta upp 
till ca 3 ton eller ta 7-20 passagerare beroende på utrustningsalternativ. Den är 
normalt utrustad med utvändig vinsch. Ursprungligen anskaffades HKP10 för 
flygräddning i samband med incidenter med flygplan. Den har efterhand även 
använts för sjöräddning, fjällräddning och övrigt stöd till samhället. Vissa HKP10 
har modifierats för att kunna användas i internationella insatser. Tekniska data för 
HKP10 framgår av tabell 8. 

 Tabell 8 Tekniska data för HKP 

Typ Längd 
m 

Spänn-
vidd 

Startvikt 
(kg) 

Motortyp Drivmförbr 
(l/h) 

HKP10 15,49 15,6 9 350 2 x turboaxel/ 
Turbomeca Makila 

600 
 

 

 

Figur 12 HKP 10 

4.6.3 HKP14 (NH 90) 

HKP14 (NH 90) är en medeltung helikopter och är försedd med en fyrbladig 
huvudrotor och en fembladig stjärtrotor som drivs av två turboaxelmotorer. HKP14 
kan förses med taktiskt radar, sonarsystem, väderradar, varnar- motverkanssystem 
(VMS), samt forward looking infra red (FLIR). Helikoptern kan lasta ca 4 ton eller 
ta upp till 20 passagerare beroende på utrustningsalternativ. Den är utrustad med 
utvändig vinsch samt Auxiliary Power Unit (APU). APU är ett inbyggt 
hjälpkraftaggregat som försörjer helikoptern med elkraft och hydraultryck i 
samband med start, landning och klargöring. Samtliga HKP14 kan användas för 
räddningstjänst samt för övrigt stöd till samhället. Tekniska data för HKP14 framgår 
av tabell 9. 
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Tabell 9 Tekniska data för HKP14 

Typ Längd 
(m) 

Rotordiam 
(m) 

Max Startvikt 
(kg) 

Motortyp Drivmförbr 
(l/h) 

HKP14  19,56 16 10 000 2 x turboaxel/ 
Turbomeca  
RTM 322-01  

600 
 

 

   
Figur 13 HKP14 
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4.6.4 HKP15 (Augusta 109 LUHS) 

HKP15 är ny lätt helikoptertyp som kommer att komplettera HKP14. 
HKP15 är försedd med en fyrbladig huvudrotor och en stjärtrotor som drivs av två 
turboaxelmotorer. Den är utrustad med doppler och väderradar, forward looking 
infrared (FLIR), och en 4-axlig styrautomat och kan genomföra uppgifter såsom  

transport, skolning samt understöd i form av skarp- eller prickskytteplattform. 
HKP15 skall även användas sjöoperativt och bland annat kunna basera ombord på 
vissa av Försvarsmaktens fartyg. Tekniska data för HKP15 framgår av tabell 10. 

Tabell 10 Tekniska data för HKP15 

Typ Läng
d 

(m) 

Rotor
-diam 
(m) 

Startvikt 
(kg) 

Motortyp Drivmförbr 
(l/h) 

HKP15 
 

11,45  11,0 1576  
 

2 x turboaxel 
Turbomeca 
Arrius 2K2  

350 
 

 

 
Figur 14 Helikopter 15 

4.6.5 HKP 16 (Blackhawk) 

Helikopter 16 är en medeltung transporthelikopter som kan transportera upp till 
14 soldater eller 6 bårar. Helikoptern har kapacitet att bära 1000 kg invändig last 
och ca 4000 kg hängande last. HKP 16 har en fyrbladig huvudrotor och stjärtrotor 
som drivs av två turboaxelmotorer. Den kan utrustas med en mängd olika 
uppdragsutrustningar såsom vinsch, kulsprutor, extratankar mm. 

Den är utrustad med mörkerhjälpmedel och kan flygas i mörker när piloten 
använder Night Vision Goggles (NVG). 
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Tabell 11 Tekniska data för HKP16 

Typ Läng
d 

(m) 

Rotor
-diam 
(m) 

Startvikt 
(kg) 

Motortyp Drivmförbr 
(l/h) 

HKP16 
 

19,76  16,36 11 115 
 

2 x General 
electric T-700 

750-1100 
 

 

 
Figur 15 Helikopter 16 

 

4.6.6 Övriga helikoptertyper 

Utöver ovan beskrivna helikoptertyper kan det förekomma gästande och inhyrda 
helikoptrar av motsvarande typ. 

4.6.7 Skjutövning 

Försvarsmaktens internationella inriktning medför anskaffning och modifiering av 
befintliga helikoptersystem vilket innebär ny utrustning och nya förmågor. Under 
hösten 2009 startade kulspruteutbildning för skytte från helikoptertyperna HKP10B, 
HKP15 och kommer även att bedrivas HKP14 och HKP 16 eller dess motsvarigheter. 
Vid skjutmålet bedrivs dörrskytte med kulspruta som avfyras från den flygande 
helikoptern och mot sjömålet. Skjutning genomförs som skolskjutning, statisk skjutning 
samt punktmålsbekämpning med hovrande helikopter 

Runt Flygskjutmålet Hammaren erfordras ett område för flyguppträdande på låg höjd 
som omfattar flygskjutpass och uppträdande för de taktiska flygprofilerna, se figur 16 
(rastrerat område) 

Anflygning mot skjutmål sker i huvudsak över vatten och kan genomföras på höjder 
upp till 650 m. Före skjutmomentet kan hastigheten uppgå till cirka 260 km/h. En 
annan typ av anflygning utgörs av anflygning på höjden 650 m och skruvförfarande 
ner över målet. Skjutövningar från helikopter mot målen sker från ett fastställt område 
och genomförs på höjder från 5 m upp till 150 m mot skjutmålet. 

Helikopterverksamheten har behov av att nyttja Flygskjutmålet Hammaren under högst 
5 dagar/år och kan komma att genomföras med omfattningen om 2-5 skjutpass/dag. Ett 
skjutpass är normalt ca 60 min (30 minuter vid målet) och genomförs med 1-4 
helikoptrar vilket bedöms generera högst 30 flygtimmar/år.  
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Verksamheten kan komma att vara utspridd över tiden med endast enstaka 
skjutdagar/vecka. Skjutning bedrivs i huvudsak dagtid men kan även förekomma 
kvällstid och då med s.k. bildförstärkare, Night Vision Goggles (NVG) 

I ett senare skede kommer utprovning av övningsraketer (fullkula) och automatkanon att 
ske från helikopter. Tabell 11 beskriver maximal belastning under ett år. Belastningen 
kan komma att variera mellan olika dagar.  
 

Tabell 11 Sammanställning av flygverksamhet med helikopter 

Helikopter  
Skjutdagar/år 5 dagar 
Flygtid 30 timmar 
Passlängd   60 min 
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4.6.8 Övnings – och skjutvarv med helikopter 

Flygverksamheten med helikopter kommer, i anslutning till skjutmålet, att bedrivas 
inom markerat område enligt figur 16. 

 

 

Figur 16 Område inom vilket huvudsakliga rörelser med HKP kommer att ske i 
anslutning till skjutmålet. 

4.7 Obemannade flygfarkoster (UAV) 
Allmänt 
Verksamheten med UAV leds av Livregementets husarer, Karlsborg (K3), som 
ansvarar för utbildning, utveckling och vidmakthållande av UAV-förmågan inom 
Försvarsmakten. K3 genomför övningar med UAV som en underrättelse- och 
spaningsresurs vid internationella insatser. Förbandet har resurser för att kunna leda 
samt understödja vid exempelvis räddningsaktioner. Utöver spanings- och 
underrättelsefarkoster finns beväpnade UAV- system vilka kan komma att bli 
aktuella för Försvarsmakten. 

UAV delas in i taktisk UAV (TUAV) och stridsteknisk UAV (SUAV). Det som 
skiljer dessa åt är i huvudsak storleken vilket direkt påverkar flygtid, räckvidd och 
typ av last som kan bäras. En taktisk UAV opererar normalt på större avstånd, högre 
höjder, längre tid och med bättre sensorkvalité än stridstekniska UAV. 

I nuläget finns två operativa SUAV system i drift i Försvarsmakten, UAV 02 Falken 
och UAV 04 Svalan. Under 2012 kommer UAV 05 att ersätta Falken och Svalan. 

På TUAV sidan kommer flygning att ske med UAV 03, Örnen, som tillförts 
Försvarsmakten under 2011.  
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Verksamheten med UAV 03 vid Hammaren, bedöms förekomma vid högst 20 
tillfällen/år. Verksamhet med UAV 02, 04 och 05 ger inte upphov till någon 
miljöpåverkan, varför dessa flygningar kan komma att ske mer frekvent. 

Flygning med UAV kan komma att genomföras under såväl dag- som kvällstid.  

4.7.1 UAV 02 

UAV 02 Falken startas med hjälp av en gummilina (alt handkastas) och landar ”rakt 
ner” då man medvetet försätter den i deep-stall (resulterar i kraftig inbromsning). 
Systemet är därmed inte i behov av hårdgjord yta/bana, utan klarar sig utmärkt med 
mindre gräsytor eller liknande. 

Farkosten väger ca 5 kg och har en maximal flygtid på 1-1,5 timme med en 
räckvidd på ca 10 km. Normal operativ flyghöjd är 100-300 m. Farkosten drivs med 
elmotor. 

 
Figur 17 UAV 02 

4.7.2 UAV 03 

Det nya taktiska systemet UAV 03 Örnen startar från en ramp och landar normalt på 
en hårdjord yta. Farkostens startvikt är ca 170 kg och har en maximal flygtid på upp 
till 8 timmar samt en räckvidd på ca 120 km. Systemet medger att en farkost 
kontinuerligt kan verka i luften för taktiska ändamål. 

 

 

Figur 18 UAV 03 
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4.7.3 UAV 04 

UAV 04 Svalan, är ett försökssystem som infördes under våren 2010. 
Användningsområdet är likartat som för UAV 02 men systemet är mindre och 
lättare, vilket innebär att det är möjligt att bära med sig utan fordon. 

Farkosten väger ca 450 gr, uthålligheten är ca 45 min och räckvidden 3-5 km. 
Normal operativ höjd är 50-150 m. Farkosten drivs med en elmotor. 

 
Figur 19 UAV 04 

4.7.4 UAV 5 

UAV 05 kommer i huvudsak att ha samma utformning som Falken och Svalan och i 
princip samma användningsområde. UAV 5 drivs med en elmotor och handkastas 
vid start. Inriktningen är att UAV ersätter Falken och Svalan under 2013.  

4.8 Materielutprovning 
Utprovning och utveckling av nya vapensystem till flygplan och helikoptrar kommer 
att genomföras vid skjutmålet. Skjutprov genomförs under korta perioder som 
dokumenteras och följer ett i förväg fastställt provprogram. Det sker fortlöpande en 
utveckling av vapen och ammunition varför ny ammunition med liknande 
egenskaper kan komma att användas. Provverksamheten är inkluderad i tabell 3. 
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4.9 Ammunition 
Följande vapen med tillhörande ammunition kommer att användas vid flygskjutmålet. 
Det sker fortlöpande en utveckling av vapen och ammunition, med liknande egenskaper, 
vilket innebär att utprovning av dessa kan förekomma vid skjutmålet. I tabell 13 
framgår de typer av vapen som används och i vilken omfattning ammunition 
förbrukas vid Flygskjutmålet Hammaren. 
 
Tabell 13 Ammunition och vapen som förekommer vid skjutmålet 

Ammunitionstyper och vapen Antal Luftfarkost 

5,56 mm, blyfri (finkalibrig, 
AK5)  

9 000 HKP 

7,62 mm (finkalibrig, KSP) 35 000 HKP 

12,7 mm, blyfri (finkalibrig, 
automatkanon) 

10 000 HKP 

27 mm (automatkanon) 25 000 JAS 39 Gripen 

Örak 6,3 cm (övningsraket, 
fullkula) 

150 SK60 

4.9.1 Begränsning avseende användning av brisant ammunition 

Regeringen har genom beslut 1978-09-28 föreskrivit att skjutning med ammunition med 
fördröjningsbrisad inte får äga rum i Vättern. Vidare föreskrivs att annan skjutning med 
brisant ammunition i möjligaste mån skall undvikas inom de skyddade områdena, vilka 
anges i 3§ i den av länsstyrelserna i Östergötlands-, Jönköpings-, Skaraborgs- och 
Örebro län gemensamt fastställda stadgan för fiskets bedrivande i sjön Vättern.  
I enlighet med de restriktioner som gäller för brisant ammunition i Vättern avses inte 
denna typ av ammunition användas vid Flygskjutmålet Hammaren. 

4.10 Ammunitionsröjning 
Inom riskområde 7 (landområdet Enebågen) förekommer oexploderad ammunition 
(OXA) som röjs genom ytletning. Den oexploderad ammunition, som ligger 
åtkomlig betraktas som explosivt avfall vilket omhändertas och destrueras på plats i 
enlighet med särskilt tillstånd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och enligt Försvarsmaktens säkerhetsinstruktion (SÄKIG). 
 

5 DRIFT- OCH SERVICEVERKSAMHET 

5.1 Fortifikationsverket 
Fortifikationsverket (FORTV) företräder staten som ägare av fastigheter, mark och 
anläggningar för försvarsändamål. De förvaltar mark och byggnader/lokaler inom 
garnisonen samt driften och underhåll av dessa. FORTV har eget ansvar som 
verksamhetsutövare beträffande fastighetsförvaltning. Underhåll och reparationer av 
fastigheter genomförs av fastighetsägaren FORTV. 
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5.1.1 Elförbrukning 

I förbrukningen är uppvärmning av byggnader inkluderat. I samband med 
energibesparingsåtgärder bedöms elförbrukningen kunna minskas med ca 10 %.  
Vid skjutmålet har el förbrukats enligt tabell 14. 
 
Tabell 14 Elförbrukning  

År Elförbrukning 
kWh 

2007 56 866 
2008 58 550 
2009 60 716 
2010 60 447 

5.1.2 Vatten och avlopp 

Vid Enebågen finns en borrad brunn vilken försörjer byggnaderna med vatten. 
Toalettvatten leds till en sluten tank. För BDT vatten finns en trekammarbrunn med 
tillhörande infiltrationsanläggning. 

5.1.3 Avfall 

I verksamheten uppkommer i huvudsak hushållsavfall. Därutöver uppkommer även 
mindre mängder farligt avfall som olje- och färgrester, batterier och glödlampor. 
Tömning av containers och septiktankar sker av civil entreprenör efter avrop från F7. 
Farligt avfall transporteras genom Försvarsmaktens försorg till miljöstationen på K3 
där det sorteras i avsedda behållare och hämtas av civil entreprenör enligt gällande 
avtal. 

5.2 Kemiska produkter 
Användningen av kemiska produkter sker i begränsad omfattning. De produkter som 
i huvudsak används är drivmedel till fordon och maskiner, oljor samt målarfärg. 
Drivmedel och oljor förvaras i invallad container utomhus på gjuten platta. Övriga 
kemiska produkter förvaras inomhus i kemikalieskåp. Förbrukningen av kemiska 
produkter antas även i framtiden att ske i begränsad omfattning. 
 

5.3 Transporter 
Transporter till och från anläggningen genomförs i snitt tre gånger/vecka under cirka 
45 veckor/år och sker i huvudsak till och från Karlsborg via väg 195, vilket innebär 
ett avstånd på 19 km. Transporterna utgörs av materiel-, personaltransporter. 
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1 SAMMANFATTNING 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen innefattar en beskrivning av den sökta verksamhetens 
bedömda omgivningspåverkan. Även påverkan på kommunala planer, miljömål, 
riksintressen och miljökvalitetsnormer berörs. 
 
Försvarsmakten söker förnyat tillstånd för verksamheten vid flygskjutmålet 
Hammaren. Flygskjutmålet är beläget på fastigheten Enebågen 1:2 i Karlsborgs 
kommun, cirka 10 km söder om flygplatsen i Karlsborg. Den sökta verksamheten 
omfattar övningar från flygplan och helikopter och obemannade farkoster, med eller 
utan vapenverkan under högst 50 dagar/år.  
 
Lokalisering 
Flygskjutmålet Hammaren utgör en viktig resurs för Försvarsmakten och utgörs av 
ett riksintresse för Totalförsvaret. Motsvarande verksamhet har bedrivits på platsen 
sedan början av 1950-talet. En alternativ lokalisering för hela verksamheten skulle 
innebära att ett nytt område, som inte är anpassat för verksamheten, skulle behöva tas 
i anspråk för motsvarande verksamhet. Både ur miljö- och kostnadssynpunkt bedöms 
detta som ett sämre alternativ, dels därför att det medför stora investeringar i nya 
anläggningar, dels på grund av den omgivningspåverkan som kan förväntas ske då ett 
nytt område tas i anspråk för verksamheten.  
 
Mot bakgrund av ovanstående omständigheter har någon alternativ lokalisering för 
den sökta verksamheten inte varit motiverad att utreda. 
 
Buller 
Verksamhetens huvudsakliga omgivningspåverkan utgörs av buller samt i någon mån 
utsläpp till vatten. Resultaten från bullerberäkningar visar att det är JAS 39 och SK60 
varv 1 som berör flest boende över LAmax 70 dB(A). Varv 1 används i mycket 
begränsad omfattning. Det är som mest ca 10 boende som kan förväntas beröras av 
ljudnivåer över LAmax 80 dB(A) från flygverksamheten. Endast ett fåtal boende berörs 
således av ljudnivåer över riktvärdena. Vid skjutövningar med tung kulspruta 
förväntas ca 20 st. fastboende beröras av bullernivåer över riktvärdet 65 dB(A). Ett 
fåtal fritidshus kan också komma att beröras av motsvarande nivåer.  
 
Vatten 
Den sökta verksamhetens totala blytillförsel till Vättern uppgår till högst 217 kg/år, 
varav merparten hamnar i bottensedimenten. Det finns forskningsresultat som 
indikerar att i storleksordningen mellan 0,01-0,1 % per år av den tillförda 
totalmängden bly kan förväntas korrodera i akvatiska system och därigenom bli 
biotillgänglig. 
Att så mycket som 0,1 % av den totalt tillförda blymängden skulle ”gå i lösning” och 
tillföras vattenrecipienten måste dock betraktas som mindre sannolikt. Även om 217 
gram bly/år i ett ”värsta-fall-scenario” löses ut och blir biotillgängligt så är den 
tillförda blymängden, till följd av utspädnings- och omsättningsförhållandena i den 
aktuella vattenvolymen, inte tillräckligt stor för att åstadkomma någon mätbar 
haltförändring i vattenrecipienten. Därigenom kan inte heller någon påverkan på 
ytvattenkvalitet eller akvatiskt liv i området förväntas.  
Inte heller kan dricksvattennormer, miljökvalitetsnormer och gällande nationella 
riktvärden för ytvatten förväntas överskridas till följd av den sökta verksamheten.   
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Det bör understrykas att hittills utförda kartläggningar av recipientförhållandena i 
Vättern inte har kunnat påvisa att statusen i vattenförekomsten är försämrad till följd 
av påverkan från metaller och organiska föroreningsämnen relaterade till den militära 
verksamheten.  
 
Natur, kultur och friluftsliv 
Sammantaget görs bedömningen att skyddsvärda miljöer inte skadas nämnvärt och 
att bevarandet av de arter som ska skyddas inte försvåras av Försvarsmaktens 
utökning av verksamheten vid flygskjutmålet Hammaren. Mot bakgrund därav görs 
också bedömningen att berörda Natura 2000-område inte kommer att påverkas i den 
grad att en särskild prövning enligt 7 kap 28 a § Miljöbalken behöver genomföras.  
 
Vad avser den sökta verksamhetens påverkan på kulturmiljö och landskapsbild så 
bedöms omfattningen vara likvärdig med nollalternativet. Den sökta verksamhetens 
energi- och resursförbrukning samt risk- och säkerhetsaspekter bedöms också vara 
likvärdiga med nollalternativet.  
 
För att främja rekreation och friluftsliv sker under perioden juni-augusti övnings-
uppehåll och i anslutning till jul- och nyårshelgerna genomförs normalt ingen 
övningsverksamhet med undantag från beredskapsövningar. Av tekniska skäl 
genomförs inga skjutövningar då det förekommer is i anslutning till skjutmålet.  
Den sökta verksamheten bedöms således inte nämnvärt komma att begränsa 
möjligheten till rekreation och friluftsliv i området. 
 
Luft 
I jämförelse med andra utsläppskällor i närområdet (trafik, industri, kommunala 
verksamheter m.m.) är den sökta verksamhetens totala utsläpp till luft relativt små. 
Utsläppen till luft från den sökta verksamheten vid Karlsborgmålet Hammaren 
bedöms inte vara av den omfattningen att de kan medföra konsekvenser för miljön 
och människors hälsa. Gällande miljökvalitetsnormer för luft kommer inte att 
överskridas till följd av den sökta verksamheten. 
 
Sammanfattande bedömning 
Sammanfattningsvis bedöms den sökta verksamhetens påverkan på luft, vatten, 
mark, sediment och berörda ekosystem vara ringa.  
 
Verksamhetens huvudsakliga omgivningspåverkan bedöms komma att utgöras av 
buller, men endast ett fåtal hushåll i anslutning till området berörs av bullernivåer 
som kortvarigt/tillfälligt kan komma att överstiga gällande riktvärden.  
Miljökvalitetsnormer och nationella riktvärden för luft, ytvatten, grundvatten och 
mark/sediment kommer inte att överskridas till följd av den sökta verksamheten. 
Någon påverkan på bottenfauna/bottenflora samt fiskebestånden i berörda 
vattenområden kan inte förväntas till följd av den utökade verksamheten vid 
flygskjutmålet Hammaren. Inte heller förväntas den sökta verksamheten innebära 
någon konflikt med kommunala planer, regionala och nationella miljömål samt 
berörda riks- och bevarandeintressen.  
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2 VERKSAMHETEN  

2.1 Bakgrund och syfte  
Försvarsmakten söker tillstånd för verksamhet vid flygskjutmålet Hammaren mot 
bakgrund av tillkommande verksamhet.  
 
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att beskriva konsekvenserna av 
verksamheten vid flygskjutmålet Hammaren för sökt verksamhet. De bedömda 
konsekvenserna gäller verksamhet vid normal drift. 
 
Miljöpåverkan varierar beroende på vilken verksamhet som pågår inom skjutmålet. 
Verksamheten beskrivs översiktligt i denna MKB och mer i detalj i övriga delar av 
tillståndsansökan.  

2.2 Historik och tidigare verksamhet  
Hammarens flygskjutmål tillkom år 1951, med fyra tavelställ placerade på marken på 
Enebågens udde. Målet besköts huvudsakligen med automatkanon. År 1952 
öppnades även Sidön, där sprängbomber fälldes som målplats. Hammarens fyra 
flytande mål i Vättern etablerades 1954 och besköts med bomber, raketer och 
automatkanon. År 1955 bogserades två båtar in i Kråksviken, vilka nyttjades som 
bombmål under några år. I dag är markmålen vid Sidön och Hammaren flygskjutmål 
på Enebågens udde avvecklade. Hammarens flygskjutmål, nu kallad flygskjutmålet 
Hammaren, är det enda målet som är öppet för skjutning och består av två sjömål i 
Vättern. 
 
De ammunitionstyper som användes på 1980–90-talet utgjordes av 
övningsammunition och då främst 15 kg övningsbomber (utan sprängverkan), 6,3 cm 
övningsraketer samt ammunition till automatkanon (akan) 30 mm.  
 
Under 1980-talet kunde ett normalt övningsår generera ca 6 000 flygvarv kring 
skjutmålet.  

2.3 Sökt verksamhet 
Försvarsmakten avser att söka tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken för fortsatt 
verksamhet vid flygskjutmålet Hammaren på fastigheten Enebågen 1:2 i Karlsborgs 
kommun - Västra Götalands län. 

 
Verksamheten klassificeras med följande verksamhetskod enligt bilagan till 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

 
Tillståndspliktig verksamhet 
92.10 (B) Skjutfält grovkalibriga vapen (>20 mm) eller sprängningar 
Försvarsmakten yrkar i ansökan tillstånd för redovisad maximal nyttjandegrad för 
flygskjutmålet Hammaren fördelat över dag- och kvällsperioden. Försvarsmaktens 
yrkanden innebär totala ramar för flygskjutmålet.  
 
Flygskjutmålet är en resurs för hela Försvarsmakten och totalförsvaret. Vilka 
förband/enheter som övar på flygskjutmålet och med vilken frekvens kan inom den 
angivna totala ramen förändras över tiden. Försvarsmakten yrkar tillstånd att nyttja 
målet under högst 50 dagar/år varav 20 kvällar.  
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Ammunitionsförbrukningen förutses maximalt uppgå till 54 000 skott finkalibrigt/år, 
25 000 skott grovkalibrigt/år (Akan) och 150 övningsraketer (Örak)/år. 

2.3.1 Gällande tillstånd och beslut 
Nedan anges de beslut som gäller för verksamheten och som anses vara relevanta att 
redovisa i detta sammanhang.  
 
Beslutsmyndighet Tillstånd/beteckning Tillsynsmyndighet 
Länsstyrelsens beslut 
1997-06-16 (Dnr 
R243-10690-95) 

Beslut ang bl. a provisoriskt villkor nr 14 för 
skjutning med flygplan mot Enebågen 1:2, med 
prövotidsförordnande. 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens beslut 
1999-11-24 (Dnr 
243-529-99) 

Beslut med slutligt villkor nr 14 för skjutning 
med flygplan mot Enebågen 1:2.  

 

Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, 
2010-11-18 
Drn 551-33361-2009 
Dossienr 1446-1123 
Aktbil nr 62 
 

Beslutet ersätter tidigare tillståndsbeslut 1997-
06-16 för FMV verksamhet med undantag av 
tillståndet för verksamheten vid flygskjutmålet 
Hammaren (fastigheten Enebågen 1:2), 
villkorspunkterna 1, 2, 3, 4, 11, 14 och 15 i den 
del de omfattar denna verksamhet. 

Generalläkaren 

Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län,  
2006-04-20 
Drn 258-46927-2005 

Föreskrifter om begränsning i rätten att utnyttja 
vattenområde i Vättern, Karlsborgs kommun 
Vattenområde inom riskområde 7 i Vättern ska 
vara avlyst för ankring, fiske, bad och dykning. 

Generalläkaren 
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2.3.2 Lokalisering av flygskjutmålet Hammaren 
Flygskjutmålet Hammaren är beläget på fastigheten Enebågen 1:2 i Karlsborgs 
kommun, cirka 10 km söder om flygplatsen i Karlsborg. 
 

 
Figur 1  Flygskjutmålet Hammaren med riskområde 7  
 

2.3.3 Byggnader och anläggningar  
Övningsområdet flygskjutmålet Hammaren består av fastigheten Enebågen 1:2 som 
förvaltas av Fortifikationsverket och omfattar landområdet vid Enebågen samt 
anslutande målområde i Vättern. Tillfart till Enebågen och Hammaren sker från väg 
195 via enskild väg (gemensamhetsanläggning /servitut1). 
 
Verksamheten samt byggnader, anläggningar och dylikt beskrivs kortfattat nedan. I 
nedanstående fastighetsfigur 3 visas byggnader och skjutfältsgränser.  
För flygskjutningar finns två stycken förankrade flytande mål placerade på rad inom 
ett relativt begränsat område. De pyramidformade målen är 4x4 meter och tillverkade 
av trä. I Figur 4 framgår de röda målen.  
 

                                                                                                                                                        
Figur 3  Skjutmålets fastighetsgräns Figur 4  Flygskjutmål  
 
För övervakning av skjutövningarna finns en mätcentral söder om 
expeditionsbyggnaden, by 208. Flygplatsavdelningen från F 7/Karlsborg bemannar 

                                                 
1 Servitut innebär rätt för en viss fastighet att i något hänseende nyttja annan fastighet. Rätten kan t ex avse utfart, enskild 
ledning, tillgång till brunn och liknande. 

Riskområde 7 
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mätcentralen, by 196 och samverkar med övningsledaren och vid flygskjutningar 
direkt med piloten. Det område som avlysts övervakas visuellt och med hjälp av 
radar samt delger även träffresultat till piloten omedelbart efter varje anfall. I 
expeditionsbyggnaden finns personalutrymmen och även en konferenslokal. I västra 
ändan av byggnaden finns ett förråd där kemikalier, 

  
Figur 5 Mätcentral    Figur 6 Expedition 
 
målutrustning, arbetsfordon etc förvaras. Drivmedel förvaras i en så kallad 
miljöcontainer uppställt på betongplatta. I miljöcontainer finns en cistern för diesel 
som rymmer 1,7 m3. En tankbil fyller cisternen vartannat år. Den lagrade volymen 
räcker för ca två års förbrukning för båt, traktor och gräsklippare vid skjutmålet. I 
containern förvaras även små mängder olja och motorsågsbränsle. 
 
Fordon som används vid persontransporter till och från Enebågen tankas på 
Karlsborgs flygplats. 
  

  
Figur 7 Förråd  Figur 8  Miljöcontainer 
 

Vid Enebågen finns en mindre hamn, by 100, för den båt som nyttjas vid utläggning 
och service av flygskjutmål. Båten tankas i samband med sjösättning vid Karlsborgs 
flygplats. I undantagsfall tankas båten vid Enebågens hamn och då 
försiktighetsåtgärder i form av spillskydd vidtas. 
 
Vatten 
Expeditionsbyggnaden förses med vatten från egen djupborrad brunn.  

 
Spillvatten 
Expeditionsbyggnadens toalett är kopplad till ett slutet avloppssystem, en tank på 
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6 m3. I övrigt består avloppsanläggningen av en trekammarbrunn med infiltration 
som tar hand om köks- och dusch/badvatten. Slamtömning sker efter avrop från 
Fortifikationsverket och ombesörjs av civil entreprenör. 
 
Energi 
Enebågen förses med elenergi med leverans via lågspänningsabonnemang från 
Karlsborgs energi. Expeditionsbyggnaden uppvärms med hjälp av vattenburen 
golvvärme. Mätcentral uppvärms med direktverkande el. I nedanstående tabell 1 
redovisas den totala elförbrukningen under åren 2007-2010. Förbrukningen är 
beroende på väderlek. De senaste vintrarna har varit kalla. I samband med 
energibesparingsåtgärder bedöms elförbrukningen kunna minskas med ca 10 %. 
 
Tabell 1 Elförbrukning 
År Förbrukad 

mängd kWh 
2007 56 866 
2008 58 550 
2009 60 447 
2010 60 716 

2.3.3.1 Flygskjutning  
Vid flygskjutmålet Hammaren genomförs skjutövningar med flygplan och helikopter 
mot flytande mål i Vättern. Målen är förankrade i sjöbotten. Flygplanen, som följer 
skjutvarvet, genomför några övningsanfall mot det angivna målet för att kontrollera 
att anfallskursen är korrekt. Därefter genomför flygföraren taktiskt riktiga flygvarv 
med avslutande skjutning mot målet, och får träffresultatet redovisat via flygradion 
från tornet. 
 
Flygskjutövningar genomförs i huvudsak av förband från F7 Såtenäs, F17 Ronneby, 
Malmen (Helikopterflottiljen, flygskolan och TU JAS) samt Försvarets Materielverk 
Test och Evaluering (FMV T&E). Även förband som tillfälligt baserar i södra 
Sverige kan komma att nyttja skjutmålet. 
 
Nyttjandet av flygskjutmålet Hammaren kan komma att variera beroende på vilken 
utbildningsnivå och vilka målsättningar som utbildningsförbanden har fått i uppdrag 
att uppnå samt av de av Högkvarteret planerade nationella och internationella 
samövningarna och förberedelser för internationell verksamhet.  
 
Övningsverksamhet med eller utan vapenverkan på flygskjutmålet Hammaren från 
flygfarkoster kommer att genomföras under året med undantag av skjutfria perioder 
och isläggning. Flygverksamheten bedöms i någon mån kunna samordnas mellan 
förbanden så att olika flygfarkoster delvis bedriver verksamhet under samma 
verksamhetsdag. Under året kommer verksamhet att bedrivas vid skjutmålet under 
högst 50 kalenderdagar. Verksamhetens omfattning fördelat på flygplan och 
helikopter framgår av nedanstående tabell 2. 
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Tabell 2 Verksamhetens omfattning   

Luftfarkost  Antal vht dagar  Flygvarv/timmar 

JAS39 Gripen  30  1 500 flygvarv 

SK60 20   650 flygvarv 

HKP10, 14, 15, 16  5  30 timmar1 
1Helikopterverksamheten är angiven i timmar då inga konventionella, flygvarv genomförs 
 
 
Fördelning av planerad flygövningstid framgår av tabell 3 nedan.  
 
Tabell 3 Övningstid  

Veckodag   Dagpass   Kvällspass 

Måndag – torsdag 09.00-17.00  
 

17.00–22.00 
(tisdagar och 
torsdagar)  

Fredag och dag  
före helgdag 

09.00-12.00 
 

 

 
Övningar genomförs under högst 20 kvällar/år och kan komma att påbörjas som ett 
dagpass som övergår i ett kvällspass. Kvällsövningar genomförs tisdagar och 
torsdagar under perioden oktober till april. 
 
Den ammunitionen som kommer att nyttjas utgörs av finkalibrig sådan. Utöver denna 
kommer det att genomföras övningar med grovkalibrig ammunition och 
övningsraketer. 

Skjutfria perioder 
Skjutfria perioder regleras i samordningsgrupp Vättern. Under perioden juni-augusti, 
och i anslutning till jul- och nyårshelgerna genomförs normalt ingen 
övningsverksamhet med undantag från enstaka beredskapsövningar. Av tekniska skäl 
genomförs inga skjutövningar då det förekommer is i anslutning till skjutmålet 
eftersom is förhindrar iläggning och upptagning av sjömålet. 
 
I avsnitten 2.3.3.2 – 2.3.3.8 nedan återfinns en kort beskrivning av den sökta 
verksamheten, för mer detaljerad beskrivning se tillståndsansökans kapitel 2, 
Verksamhetsbeskrivning. 

2.3.3.2 Stridsflyg 
Den dominerande stridsflygplanstypen utgörs av JAS39 Gripen (Jakt, Attack, 
Spaning), eller dess motsvarighet, som är flygvapnets enhetsflygplan. Flygplanet är 
ett enmotorigt jetflygplan och finns i olika versioner. Som drivmedel används 
flygfotogen 75.  
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Skjutövningar sker med automatkanon (akan) 27 mm ammunition om högst 25 000 
skott/år. Flygverksamheten med JAS39 Gripen genomförs under högst 30 dagar/år. 

2.3.3.3 Skolflyg 
Skolflygplan, SK60 eller dess motsvarighet, används vid Flygvapnets samtliga 
flottiljer. Flygplanet är ett tvåmotorigt jetflygplan. Som drivmedel används 
flygfotogen 75. Vid Malmen används SK60 både i den grundläggande 
flygutbildningen och i den grundläggande taktiska flygutbildningen som genomförs 
av LSS Flygskola. 
 
Flygskolans flygverksamhet med SK60 under utbildningspaketet Markmålskjutning 
genomförs vid flygskjutmålet Hammaren under högst 20 dagar/år. Under ett 
verksamhetsår förbrukas högt 150 övningsraketer. 

2.3.3.4 Helikopter  
Helikopterverksamheten på flygskjutmålet Hammaren kommer i huvudsak att 
bedrivas med helikoptrar av typerna HKP10, HKP14, HKP15 samt HKP16 eller dess 
motsvarigheter. Som drivmedel används flygfotogen 75. Flygverksamhet med 
helikopter kommer att bedrivas vid flygskjutmålet under högst 5 dagar/år.  
 
Vid flygskjutmålet genomförs skjutning med automatkarbin och lavettmonterad 
kulspruta med kalibern 5,56, 7,62 och 12,7 mm, i såväl dagsljus som mörker. 
Ammunitionsförbrukningen uppgår till högst 54 000 skott/år. 
 I ett senare skede kan utprovning av övningsraketer och automatkanon att 
genomföras. 
 
I anslutning till flygskjutmålet kan start och landning vid byte av besättning 
förekomma. Någon stationering av helikoptrar eller påfyllning av drivmedel 
förekommer inte vid flygskjutmålet.  

2.3.3.5 Obemannade flygfarkoster 
UAV (Unmanned Aerial Vehicle) används i Försvarsmakten i första hand som en  
underrättelse- och spaningsresurs. Verksamheten med UAV 03 vid Hammaren, 
bedöms förekomma vid högst 20 tillfällen/år. De flesta farkoster drivs med elmotor 
men UAV 03 Örnen har en bensindriven wankelmotor. UAV 03 Örnens drivs med 
flygbensin Avgas 100LL2. Den årliga förbrukningen uppgår till ca 1 m3/år.  

2.3.3.6 Materielprovning 
Vid skjutmålet kommer utprovning och utveckling av nya vapensystem till flygplan 
& helikoptrar att genomföras. Skjutprov genomförs under kortare perioder. Alla prov 
dokumenteras och följer ett i förväg fastställt provprogram.  Det sker fortlöpande en 
utveckling av vapen och ammunition, varför ny ammunition med liknande 
egenskaper kan komma att användas. 

2.3.3.7 Ammunitionsröjning  
Enligt Försvarsmaktens säkerhetsinstruktion (SäkI Amröj 4:1) skall målområden 
ytletas varje 1-10 år. Områden där ammunition med AD (Autodestruktion) använts 
klassificeras som särskilt riskabla. Inom riskområde 7 och inom landområdet 
Enebågen förekommer oexploderad ammunition (OXA) som kan vara mycket farlig 
                                                 
2 Avgas står för "Aviation gasoline", flygbensin, och LL för ”Low Lead”, låg blyhalt. 
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vid beröring. Förekommande OXA på landområdet Enebågen röjs årligen genom sk 
ytletning.  
OXA som finns på varierande djup kan i vissa fall blottläggas och försvinna på grund 
av sandvandring som orsakas av variationer i vattenstånd, vågverkan och 
isförhållanden. Oexploderad ammunition vid flygskjutmålet Hammaren bedöms 
förekomma i storlekar från 20 mm ammunition upp till 500 kg bomber.  
 
Upphittade blindgångare på land sprängs omedelbart på plats i syfte att minimera 
risken för den personal som vistas i området. Dessa röjningar pågår under hela året, 
då barmarksförhållande råder. Röjningarna genomförs av utbildad 
ammunitionsröjningsledare och föregås ej av något meddelande i dagspress.  

2.3.3.8 Drift- och service  
F7 Flygplatspluton i Karlsborg svarar för driften av anläggningen och service vid 
skjutövningar. Underhåll och reparationer av fastigheter genomförs av 
fastighetsägaren, Fortifikationsverket. 
 
Den service som ges skjutande förband utgörs av avlysning av riskområdet, 
tillverkning och utsättning av mål, övervakning av riskområdet samt kontroll av 
skyltning runt flygskjutmålet. Skötsel av fältet utgörs bland annat av 
ammunitionsletning och ammunitionsröjning. 
 
Yttre säkerhet vid alla typer av övningar som genererar ett riskområde upprätthålls 
genom målchefens försorg. Målpersonalen bemannar det säkerhetstorn som finns 
inom området och samverkar direkt med flygföraren under flygövningar. Det område 
som avlysts övervakas visuellt (SäkI G 5:1) under den tid som risk finns inom 
området. Förutom övervakningen i säkerhetshänseende, delger målpersonalen även 
träffresultat till piloten omedelbart efter varje eldgivning. Vid avlysning får ingen 
befinna sig inom riskområdet. Fastigheten Enebågen 1:2 (landområdet) är ett 
permanent skyddsobjekt, vilket innebär att det är förbjudet för obehöriga att vistas 
inom området. Om båtar passerar in i riskområdet görs uppehåll i skjutningarna intill 
dess att båten åter är utanför riskområdet. 

2.4 Avgränsningar  
Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar miljöstörningar från den militära 
verksamheten vid flygskjutmålet Hammaren samt transporter till och från skjutmålet. 
Miljöpåverkan orsakade av starter och landningar ingår inte i denna MKB, då dessa 
ingår i tillståndet för respektive flygplats. 
 
Föreliggande MKB omfattar således en beskrivning av miljöpåverkan genom utsläpp 
till mark, vatten och luft, störningar genom buller samt konsekvenser för naturmiljö, 
kulturmiljö och friluftsintressen. Även påverkan på kommunala planer, miljömål och 
miljökvalitetsnormer berörs.  
 
MKB´n beskriver miljöeffekterna inom det geografiska område där verksamheten 
bedrivs samt inom det närområde som kan komma att påverkas av verksamheten. 
 
Vad gäller transporter har dessa inte bedömts att utgöra en betydande del av vare sig 
verksamhetens miljöpåverkan eller av den totala störningen i området, varför dessa 
redovisas i en översiktlig konsekvensbedömning.  
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2.5 Administrativa uppgifter  
Sökande  Försvarsmakten 

Organisationsnummer  202100-4615  

Verksamhetsansvarig enhet  Skaraborgs flygflottilj, F7 Såtenäs 

Adress  530 32 Såtenäs 

Kontaktperson  F7 miljösamordnare 

E-postadress  exp-f7@mil.se  

Telefon  0510-47 70 00  

Verksamhet och plats  Flygskjutmålet Hammaren, 
Karlsborgs kommun  

Postadress  530 32 Såtenäs 

Telefon  0505-451012 

Koordinater för anläggningens 
ungefärliga mittpunkt  

LO= 14 28 47 E, LA= 58 26 43 N 

Prövningskod för verksamheten  92:10 skjutfält (B)  

Fastighetsbeteckning  Stora Enebågen 1:2  

Fastighetsägare Fortifikationsverket 

Ansökan avser  Verksamhet vid flygskjutmålet 
Hammaren  

Kommun  Karlsborgs kommun  

Län  Västra Götalands län  

Prövningsmyndighet  Miljöprövningsdelegationen i 
Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län  

Tillsynsmyndighet  Generalläkaren  
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3 ALTERNATIV  

3.1 Nollalternativ  
Nollalternativet utgörs av det tillstånd som nu gäller för verksamheten. Inom ramen 
för gällande tillstånd ingår anflygning mot Hammaren/Enebågen 1:2 (flygskjutmålet 
Hammaren) och medger 20 övningsdagar/år och en förbrukning av 1000 skott/år. 

3.2 Alternativa lokaliseringar  
Någon alternativ lokalisering av verksamheten har ej varit aktuell, då ansökan avser 
fortsatt tillstånd vid befintligt skjutmål.  
 
Platsen för flygskjutmålet har använts för samma ändamål i ca 60 år. Området är 
iordningställt och anpassat för verksamheten och är nödvändig för Försvarsmaktens 
utveckling. En alternativ lokalisering för hela verksamheten skulle innebära att ett 
annat nytt område, som inte är anpassat för verksamheten, skulle behöva tas i 
anspråk och iordningställas för verksamheten. Både ur miljö- och kostnadssynpunkt 
bedöms detta som ett sämre alternativ, dels därför att det medför stora investeringar i 
nya anläggningar samt medför stor miljöpåverkan på en ny plats. Ytterligare ett 
skjutmål, Junkön vid F21, kommer att kvarstå som flygskjutmål inom 
försvarsmakten. F21 ligger mer än 100 mil från Karlsborg och kan inte ses som ett 
alternativ i samband med den utbildning som bedrivs vid flottiljerna i södra Sverige. 
I södra Sverige finns inga andra befintliga områden som uppfyller kraven för ett 
riskområde som krävs vid skjutning med akan från JAS39 Gripen. 
 
Flygskjutmålet Hattefuran i Vänern vid Såtenäs flygplats är taget ur drift av 
flygsäkerhetsskäl sedan flottiljen övergick till utbildning på JAS 39-systemet, 
eftersom anflygningen mot målet korsar ut- och inflygningsvägen vid starter mot 
norr på bana 01 och inflygning mot söder till bana 19. Även det tidigare skjutvarvet 
över land öster om flygplatsen innebär flygsäkerhetskonflikter med ut- och 
inflygning till flygplatsen, samt avsevärt större bullerpåverkan på boende i området 
än vad som blir fallet vid Hammaren. Blandning av elever under inflygning på nytt 
flygplan och flygvarv för skjutmålet har bedömts vara direkt olämpligt. 
Utifrån försvarspolitiska, militärstrategiska och ekonomiska skäl är den befintliga 
lokaliseringen av flygskjutmålet Hammaren det enda rimliga alternativet.   
Försvarsmaktens åsikt är att särskild redovisning av alternativ lokalisering härutöver 
inte är meningsfull i detta fall, och hänvisar i denna del till förarbetena till 
miljöbalken, prop.1997/98:45, del 1 sid 291 och del 2, sid 63. 
 
Att ta orörd mark i anspråk för flygskjutverksamheten bedöms som olämpligt när 
delar av Enebågen (flygskjutmålet Hammaren) och målområdet är påverkat av den 
verksamhet som bedrivits på platsen.  
 
Sammantaget bedöms nuvarande lokalisering vara det mest rimliga alternativet för 
verksamheten, såväl ur miljösynpunkt som ur ett ekonomiskt perspektiv. 

3.3 Alternativa tekniska lösningar  
Vid flygskjutningar är det flygbullret som orsakar de mest påtagliga störningarna, 
även om skottbullret kan höras. Försvarsmakten försöker på olika sätt att minska 
konsekvenserna av buller bland annat genom val av flygvägar och val av tidpunkt för 
övningar. Som exempel på tekniska lösningar kan motorbytet under 1990-talet på 
skolflygplanet SK60 nämnas. 
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Simulatorer för flygning används under utbildningen av flygförare och utgör ett 
viktigt moment. Simulatorer kan dock inte ersätta den skarpa verksamheten helt. Vid 
planering av flygvarv har närheten till fast boende och boende i fritidshus kring 
skjutmålet beaktats.  
 
Det är av stor vikt att öva i en miljö som så långt möjligt liknar stridsmiljö. 
Försvarsmakten använder därför vid del av utbildningen ammunition och 
övningsammunition som ska efterlikna krigsammunitionen i verkan, men också 
buller och andra typer av signaturer.   
 
Brisant ammunition används inte och vid övning med automatkanon (Akan) används 
så kallad fullkula, dvs. utan sprängverkan,  som inte efterlämnar OXA (oexploderad 
ammunition).  
 
Bullerdämpande skydd kan i viss utsträckning byggas kring skjutbanor på marken för 
finkalibriga vapen. Tekniken bygger dock på att det bullerdämpande skyddet ska 
vara så nära vapnet som möjligt. Detta innebär att ett bullerskydd kan ge varierande 
dämpning när man övar med flera vapen samtidigt på samma plats och med olika 
skjutavstånd. Skydden lämpar sig inte där rörlig strid genomförs eller vid skjutning 
från flygplan och helikoptrar.  

4 SAMRÅD OCH INFORMATION  
Försvarsmakten har, för att fullgöra den samrådsskyldighet som åligger sökanden 
enligt Miljöbalken 6 kap 4§, vid sammanträde den 2010-09-29 informerat om 
verksamheten vid flygskjutmålet Hammaren och samrått med Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, Generalläkaren samt berörda kommuner om innehållet i den 
kommande ansökan. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Karlsborgs kommun, Hjo kommun, Tibro 
kommun och Generalläkaren var inbjudna att närvara vid samrådsmötet.  
Samråd med allmänheten ägde rum den 29 september 2010 samt den 28 juni 2011. 
Vid samråden framkomna synpunkter samt brevledes inkomna synpunkter bl. a 
rörande buller från verksamheten, påverkan på ytvatten och verksamhetens 
lokalisering, har så långt det har varit möjligt beaktats vid upprättandet av MKB.  
 
Samråden redovisas i ansökans kapitel 7, samråd.  
 

5 FÖRUTSÄTTNINGAR  

5.1 Omgivningsbeskrivning  

5.1.1 Landskapsbild  
Flygskjutmålet består av två förankrade flytande sjömål och är placerade i västra 
Vättern ca 300 m norr om Enebågs udde.  
 
Landskapsbilden kring Vättern är varierande och präglas bland annat av de rikligt 
förekommande vattendragen, huvudsakligen bäckar och mindre åar. Vättern utgör en 
s.k. förkastningssjö och omges därför av relativt branta bergssluttningar, vilket 
medfört att marklutningen i omgivningarna ofta är relativt hög och innebär att 
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vattendragen ofta är snabbt rinnande och forsande. Största tillflödet är Forsviksån 
(medelvattenföring ca 9 m3/s) i väst. Enebågen, som utgörs av såväl öppen terräng 
som skog, angränsar västerut till en våtmark samt till skog med bostadsbebyggelse. 
Vid Vätterns strand omedelbart norr om Enebågen finns ett område med fritidshus. I 
övrigt angränsar Enebågen till Vättern [1]. 
 
Enligt SGU:s (Sveriges Geologiska Undersökning) översiktliga berggrundsfigur 
består berggrunden i området av sedimentära bergarter. Urberget överlagras på vissa 
platser kring Vättern av yngre bergarter i form av Visingsöformationen och 
kambrosiluriska bergarter. Visingsöformationens sandstens- och skifferlager 
återfinns främst på Visingsö och Vätterns västra strand från Karlsborg ner till 
Brandstorp, men även bl.a. från Baskarp till Habo och Grännaområdet.  
Jordlagren inom markområdet Enebågens udde och Hammarudde består i huvudsak 
av morän. Landområdet innanför stranden består delvis av torvlager.[3] 
  

 
Figur 9 Enebågen (bilden är hämtad från Eniro) 

5.1.2 Naturmiljö  
Skyddet av naturmiljön syftar till att bevara och skapa förutsättningar för biologisk 
mångfald, men har även positiva effekter med avseende på rekreation och friluftsliv. 
De skyddade områdena kan vara naturliga men även kulturpåverkade områden kan 
vara av intresse för naturvården.  
 
I avsnitt 5.1.2.1 - 5.1.2.6 redovisas områden i och i närheten av flygskjutmålet som 
omfattas av juridiskt naturmiljöskydd i någon form.  

5.1.2.1 Biotopskyddsområden  
Enligt 7 kap 11 § Miljöbalken får mindre mark- eller vattenområden, som utgör 
livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda av 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förklaras som 
biotopskyddsområde. Sådana förklaringar får avse enskilda områden eller samtliga 
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områden av ett visst slag inom landet eller del av landet. Inom biotopskyddsområde 
får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. 
Exempel på biotopskyddsområden är brandfält, äldre naturskogsartade skogar, 
örtrika allundar, örtrika sumpskogar, ras- eller bergbranter.  
Enligt Länsstyrelsen i Västra Götaland, som handlägger biotopskydd i 
odlingslandskapet, finns inga biotopskyddsområden på Enebågen inom och i närhet 
av flygskjutmålet. 
 
Enligt Skogsstyrelsen, som handlägger biotopskydd i skogsmark, finns sumpskog 
(Objektid = 080464011) inom Stora Enebågens skjutfält. Sumpskogen domineras av 
lövskog, blandat eller ospecificerat, utan angiven naturvärdesklass (svag lokal 
påverkan/störning anges). Del av sumpskogen är nyckelbiotop. [4] 
 
Enligt Länsstyrelsen inventering 2009-11-06, Drn 511-59959-2009, finns det en 
värdefull alm på Stora Enebågen. 

5.1.2.2 Djur- och växtskyddsområden  
Om det utöver förbud enligt 8 kap 1 och 2 §§ Miljöbalken eller förbud och 
begränsningar enligt jakt- och fiskelagstiftningen behövs särskilt skydd för en djur- 
eller växtart inom ett visst område, får Länsstyrelsen eller kommunen enligt 7 kap  
12 § Miljöbalken meddela föreskrifter som inskränker rätten till jakt eller fiske, 
allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom området. I övrigt råder 
inga inskränkningar av rätten att bruka mark eller vatten.  
 
Det finns inga djur- och växtskyddsområden i närheten av flygskjutmålet. 

5.1.2.3 Natura 2000  
För att skydda natur, vilda djur och växter har EU skapat ett nätverk, Natura 2000. 
Nätverket består av värdefulla naturområden som medlemsstaterna har ansvar för att 
skydda för framtiden. Natura 2000 baseras på två lagtexter, det s.k. Fågeldirektivet 
om bevarande av vilda fåglar (SPA, Special Protection Areas) och Habitatdirektivet 
om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (SCI, Sites of Community 
Importance). Huvudsyftet med Art- och habitatdirektivet är att uppnå en hållbar 
utveckling genom att främja den biologiska mångfalden samtidigt som man tar 
hänsyn till ekonomiska, sociala, kulturella och regionala behov.  
 
Regeringen har den 24 mars 2011 beslutat att utse 3 722 områden av de svenska 
Natura 2000-områdena som särskilda bevarandeområden SAC (Special Area of 
Conservation). Beslutet är sista steget i en lång beslutsprocess inom EU och innebär 
att det slutligt fastställs att dessa områden ingår i nätverket Natura 2000. Hela 
Vättern tillhör dessa områden. SAC är område av gemenskapsintresse (SCI) som av 
regeringen med stöd av Miljöbalken 7 kap 28 § förklarats som särskilt 
bevarandeområde (SAC). För varje sådant område bör bevarandesyfte/-mål och - 
åtgärder m.m. vara fastlagda och offentliggjorda. 
 
Vätternvårdsförbundet tog på uppdrag av Länsstyrelserna runt Vättern fram förslag 
till gemensam bevarandeplan för Vättern. Länsstyrelserna i Jönköpings, Västra 
Götalands, Örebro och Östergötlands län fastställde detta 2008-12-01, enligt 17 § 
förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt Miljöbalken m.m. Bevarandeplan 
för Natura 2000 i Vättern berör de särskilt utpekade arter och naturtyper som är 
upptagna såsom särskilt skyddsvärda inom EU.[5] 
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Samtliga så kallade Natura 2000-områden är geografiska riksintressen enligt 4 kap 
Miljöbalken. För att få bedriva verksamhet eller vidta åtgärder i ett Natura 2000-
område, som på ett betydande sätt kan påverka den miljö eller art som området har 
utpekats för, krävs tillstånd från länsstyrelsen.  
 
Området kring flygskjutmålet omfattas av art- och habitatdirektivet för Västra 
Vättern (områdeskod SE0540225). Begreppet habitat (naturtyp) innefattar geologiska 
formationer, biotoper och växtsamhällen. Artgrupperna i direktivet är bl. a. däggdjur, 
vissa säl- och fladdermusarter, groddjur, fiskar, mollusker, kärlväxter och mossor.  
 
Se figur 10 nedan. 
 
 

 
 
Figur 10 Natura 2000-områden i Vättern   
 
Skyddsvärda Naturtyper 
Följande särskilt skyddsvärda naturtyper och arter enligt Art-och habitatdirektivet 
föreligger i och i anslutning till Vättern; Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, 
braxengräs eller annuell vegetation på exponerade stränder (3130), samt kalkrika 
oligo-mesotrofa vatten med bentiska kransalger (3140) samt Nissöga (1149) och 
Stensimpa (1163). 
 
Målsättningen för naturtyperna är lika för hela Vättern. Samtliga bevarandemål 
innebär att ett kallt, klart, näringsfattigt och välbuffrat vatten skall upprätthållas. 
Enligt Vätternvårdsförbundet, rapport 95, bör bevarandet huvudsakligen kunna 
generellt ske genom grundskyddet i form av strandskydd, prövnings- och 
hänsynsregler. Hot för målsättningen för naturtyperna i Vättern är  
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bl. a skogs- och jordbruk, reglering och vattenuttag, täta fågelkolonier, fiske, 
exploatering av strandområdet, mänsklig tillförsel av humusämnen, partiklar eller 
näringsämnen samt utsättning/förekomst av främmande arter. Hoten för typiska arter 
i Vättern är gemensamma som för naturtyperna 3130 och 3140. För typiska arter i 
Vättern finns målsättning utöver vad som gäller för naturtyper. Generellt kan sägas 
att typiska arterna gynnas av klart vatten med god buffertkapacitet, måttlig 
näringsrikedom samt relativt konstant vattenstånd. Bland bevarandeåtgärder kan 
också nämnas artskydd genom fridlysning, tillståndsplikt för markavvattning, 
minskad kväveläckage från jordbruket och gröna skogsbruksplaner.[5] 
 
En inventering av undervattensväxter i Vättern genomfördes av 
Vätternvårdsförbundet under åren 2003-2004 där Kråkviken/Sidön var en av 
undersökta platser. Sidön har tidigare använts för militär målskjutning. Enligt 
Vätternvårdsförbundets rapport 86 finns det militärt skrot på botten, men rapporten 
redovisar samtidigt att området uppvisar en väl bevarad och rik undervattensflora. 
Öns yttersida har lokal men kraftig eutrofiering som med största säkerhet är orsakad 
av en stor skarvkoloni.[19] 
 
Den sökta verksamheten är inte av den karaktär att den utgör ett typiskt hot mot ovan 
nämnda naturtyperna. 
 
Fiskar  
Nissöga var tidigare medtagen på listan över hotade arter i Sverige, men den nya 
kunskapen om artens utbredning har medfört att den inte längre anses som hotad, 
utan bedöms nu som ”Livskraftig”. Stensimpan är inte hotad i Sverige. Vare sig 
Nissöga eller Stensimpa har noterats inom området vid flygskjutmålet i samband 
med provfiske som genomfördes i Vättern under 2004. 
 
De typiska arterna bland fiskarna som förekommer i Vättern är storröding, 
hornsimpa, sikfiskar, siklöja, harr och öring. Enligt Vätternvårdsförbundet rapport 
95, har Vättern goda förutsättningar för röding vilket gör att det inte bedöms finnas 
någon anledning att genomföra fysiska fiskevårdsåtgärder som t ex skapande av nya 
lekplatser.  
 
Bevarandestatusen för fiskar bedöms enligt beståndsuppskattning 2006 som gynnsam 
för samtliga arter utom två (röding och harr) som bedöms ha ej gynnsam status och 
vars trender dessutom bedöms vara osäkra.[5]  
 
Enligt ovan nämnda rapport, har antalet vattendragssträckor med lämpliga 
livsmiljöer för harr och öring minskat från sitt naturliga livsutrymme genom 
vattenkraftsutbyggnad, avloppsutsläpp, försurning och annan påverkan. Hoten mot 
röding- och harrbestånden utgörs främst av fisketryck, klimatförändringar, 
introduktion av främmande arter samt förhållanden i de vattendrag där harren leker. 
Försurning eller utsläpp av föroreningar/giftiga ämnen i Vättern bedöms inte som 
någon direkt orsak till rödingens tillbakagång i Vättern.  
 
Försvarets tidigare skjutverksamhet har påverkat vissa rödinglekplatser i och med 
målets placering. Det finns en historisk belastning från försvarets skjutverksamhet, 
där t.ex. grundet Höjen utanför Karlsborg, som tidigare var en lekplats för röding, har 
använts som mål vid skjutövningar. [5] Grundet är fredat sedan 1980-talet mot 
militära skjutaktiviteter genom särskilt avtal mellan Fiskeriverket och den lokala 
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militärmyndigheten. Grundet har restaurerats genom insatser av dåvarande 
Fortifikationsförvaltningen i slutet av 1970-talet.  
 
Flisen och Ekhammarsgrundet, vilka idag är de närmast belägna lekplatserna för 
röding, ligger inte i flygskjutmålets närhet. [17] Vätterns tillflöden som anses utgöra 
reproduktionsområden för Vätternharren och för öring finns heller inte i närheten av 
flygskjutmålet.  
 
Storsiken är sällsynt förekommande i Vättern och det är osäkert om den över 
huvudtaget fortfarande finns kvar i sjön. Älvsikens (även kallad näbbsik, djupsik, 
aspsik eller blånäbb) lektid infaller i Vättern under oktober-december. Den enda 
säkert kända lekplatsen finns vid Sidön söder om Karlsborg i anslutning till Kråk, ett 
av Sveriges flitigast använda skjutfält. Utifrån genomfört provfiske m.m. framgår att 
bestånden av älv- och sandsik troligen är relativt starka om än småvuxna. Sikens 
förändrade tillväxtmönster kan bero på att det finns mindre fosfor i sjön samt på det 
höga fisketrycket med de storleksselektiva näten. Enligt Vätternvårdsförbundets 
bevarandeplan har Vättern goda grundförutsättningar för sik, vilket gör att det inte 
finns någon anledning att genomföra fysiska fiskevårdsåtgärder som t ex skapande av 
nya lekplatser. Det sägs vidare i rapporten att t.ex. lekplatsen vid Sidön bör skyddas 
från förekomst av skarv under lekperiod.[5] 
 
I Vättern finns också den introducerade signalkräftan. Fiskeriverkets bedömning är 
att de totala fångsterna i yrkesfisket har minskat de två senaste åren. Sett över de 
senaste två åren är det dock framför allt i juli månad som fångsterna avviker jämfört 
med tidigare år. Orsaken tros vara att vattentemperaturen har varit ovanligt kall i 
Vättern under juli månad vilket sannolikt försenade skalömsningen och därmed 
försvårade fisket. Även om tendensen för Vättern som helhet har varit positiv finns 
en negativ trend med minskade tätheter och minskad medelstorlek i flera områden i 
norra Vättern (Motalaviken, Vadstena och Gränna till exempel). Sammanfattningsvis 
tyder fångsten i provfisken och storleksfördelningen i fångsten på att det nuvarande 
fisketrycket närmar sig gränsen till för hårt i vissa områden men att beståndet som 
helhet fortfarande är relativt starkt. 
 
Flygskjutmålet ingår i fredningsområde 5 enligt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 
2004:37) om fiske i sötvattensområdena. I föreskriften finns fredningstiderna för 
fiske beskrivna. Enligt Länsstyrelsebeslut 2006-04-20, dnr 258-46927-2005, skall 
riskområde vara avlyst för ankring, fiske, bad och dykning vid skjutning. 
 
Fåglar 
Flygskjutmålet är inte beläget inom område som omfattas av Fågeldirektivet om 
bevarande av vilda fåglar (SPA, Special Protection Areas). Flygvarvet för JAS 39 
sträcker sig dock över SPA-området inom Vätterns östra del. 
 
Enligt Artikel 4 i fågeldirektivet ska medlemsländerna klassificera särskilda 
skyddsområden (SPA) som är av vikt för främst vissa fågelarter. Under samma 
artikel anges bl.a. att medlemsländerna ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra 
störningar som påverkar fåglarna, såvida inverkan inte saknar betydelse. 
Motsvarande bestämmelser återfinns i Miljöbalkens 7 kap. 28 a och b §§. Av balkens 
7 kap. 29 § framgår förutsättningarna för att tillstånd ska kunna ges trots att en 
verksamhet eller en åtgärd påverkar miljön på ett betydande sätt. 
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I Vätternvårdsförbundets rapport 95 görs en bedömning för fåglar som berörs både 
av SCI och SPA utifrån mål och situationen i hela Vättern. Bevarandestatusen 
bedöms som gynnsam för samtliga fågelarter utom två (vitkindad gås och 
silvertärna). Samtliga arter har stabil eller ökande trend utom silvertärna som 
uppvisar försämrad trend. De typiska fågelarterna bland fåglar som förekommer i 
Vättern är storlom, fiskgjuse, silvertärna, fisktärna och drillsnäppa utvalda (för 
naturtypen ”Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell 
vegetation på exponerade stränder”; 3130). 
 
Enligt rapport 95 förekommer Silvertärnan mest i Sveriges fjällkedja och saknas som 
regelbunden häckfågel i södra och mellersta Sveriges inland. Hoten mot Silvertärna 
är: ökad båttrafik och expanderande friluftsliv, ohävd och igenväxning, förekomst av 
predatorer, spridning och ackumulering av miljögifter samt etablering av omfattande 
vindkraftverk. 
 
I figur 11 nedan framgår platser där silvertärna lokaliserades under inventering under 
åren 2003-2006. Silvertärna har inte lokaliserats i närhet av flygskjutmålet.  
 

 
Figur 11 Inventering av fåglar mellan år 2003 – 2006 
 
Vitkindad gås, fisktärna och storlom har noterats någon gång mellan åren 2002-2006 
vid Hammarudden/Sidön, men inte vid Enebågens udde (flygskjutmålet). För 
närvarande finns inget uppenbart hot mot dessa arter och den svenska populationen 
fortsätter att växa i storlek.  
 
Fåglar kan reagera mycket olika på olika typer av flygstörningar och det är därför 
svårt att generalisera. Störningskänsligheten varierar med en mängd 
omvärldsfaktorer – väder, biotop, landskapets sammansättning, förekomst av 
bopredatorer, allmän störningsnivå. Den kan också variera under dygnet och under 
året, och med fåglarnas kön och ålder. Det är därför svårt att ange universella 
gränsvärden för störningar. Enligt Naturvårdsverkets rapport 5351 orsakar flyg i de 
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flesta fall endast kortvarig störning på fåglar. Undantag är i närheten av flygplatser, 
längs viktiga flygrutter eller vid militär övningsflygning. På sådana platser har 
negativ påverkan noterats på såväl häckande och rastande som på övervintrande 
fåglar. Helikoptrar stör generellt mer än flygplan, och flyg på lägre höjd eller med 
högre bullernivå stör mer.  
 
Det finns emellertid många andra störningskällor exempelvis båtliv i alla dess 
former; segling, motorbåtar, vattenskotrar, kanotister samt surfare/vindsurfare, 
vindkraftverk, kraftledningar, konstruktionsarbete, skogs- och jordbruk, flyg, bilar 
och vägar, tåg och järnvägar, terrängkörning, båtar, friluftsliv och jakt.[18] 
 
Försvarsmakten har bedrivit verksamhet vid flygskjutmålet Hammaren under en lång 
tid. Det är rimligt att göra antagandet att de skyddsvärda arternas naturliga eller 
hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller ökar till följd av 
Försvarsmaktens fortsatta skjutverksamhet vid skjutmålet eftersom denna sker inom 
ett begränsat område. I Vättern finns, och kommer även fortsättningsvis att finnas, en 
tillräckligt stor livsmiljö för att de olika arternas populationer ska bibehållas på lång 
sikt.  
 
Sammantaget görs bedömning att skyddsvärda miljöer inte skadas nämnvärt av sökt 
verksamhet och att bevarandet av de arter som ska skyddas inte försvåras av 
Försvarsmaktens utökning av verksamheten vid flygskjutmålet. Mot bakgrund därav 
görs också bedömningen att Natura 2000-områden inte kommer att påverkas i den 
grad att en särskild prövning enligt 7 kap 28 a § Miljöbalken behövs. 
 

5.1.2.4 Naturminnen  
Enligt 7 kap 10 § Miljöbalken får ett särpräglat naturföremål av länsstyrelsen eller 
kommunen förklaras som naturminne om det behöver skyddas eller vårdas särskilt. 
Förklaringen får omfatta även det område på marken som krävs för att bevara 
naturföremålet och ge det behövligt utrymme. Naturminnen kan bestå av exempelvis 
stora, gamla eller speciellt utformade träd eller små växtlokaler.  
 
Det finns inga naturminnen inom målområdet. 

5.1.2.5 Naturreservat  
Enligt 7 kap 4-8 §§ Miljöbalken får ett mark- eller vattenområde av länsstyrelsen 
eller kommunen förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för 
friluftslivet.  
 
I flygskjutmålets närområde finns inga naturreservat registrerade hos länsstyrelsen. 
De närmaste naturreservaten är Röå alsumpskog (2000336) samt Stora Röå 
(2000600), vilka ligger söder om Enebågens udde. Röå alsumpskog är 
belägen i norra delen av ett stort alskogsområde längs Vättern.[6] 

5.1.2.6 Strandskyddsområde  
Vättern omfattas av ett utvidgat strandskydd på 300 meter enligt 7 kap 13-14 §§ 
Miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- 
och växtlivet.  
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För hela området kring flygskjutmålet gäller utvidgat strandskydd.  

5.1.2.7 Övriga naturvärden  
Under denna rubrik återfinns naturvärden av olika slag vilka inte omfattas av något 
juridiskt skydd men ändå bör betraktas som värda att bevara. 
  
Nyckelbiotoper  
Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. Dessa skogar har 
egenskaper som gör att de har en nyckelroll för skogens missgynnade och hotade 
djur och växter. Del av den tidigare beskrivna sumpskogen är nyckelbiotop.[4]  
 
För övrigt finns inga nyckelbiotoper inom området för flygskjutmålet registrerade 
hos Skogsstyrelsen. 
 
Våtmarker  
Våtmarksinventeringen, allmänt känd under förkortningen VMI, är en 
landsomfattande inventering av Sveriges våtmarker, som påbörjades i början av 
1980-talet av Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen. I länsstyrelsens 
våtmarksinventering finns våtmarkskomplex Amperna, Storemossen och 
Kråksmossen som ligger 4 km NNO om Breviks kyrka. Den tas upp i länsstyrelsens 
våtmarksinventering, värdetyp ornitologisk värde. [6]  
 
Övrigt  
Lövskogsinventering har genomförts av Karlsborgs kommun. På Lilla Enebågen 
finns lövskog med björk och klibbal som dominerar. Närmast sjön i mitten av 
området påträffades ädellöv och påfallande mycket död ved. Området har 
naturvärdeklass1.[6] 

5.1.3 Kulturmiljö  
Fornlämningar, kulturlämningar och andra historiska lämningar är skyddade enligt 
lagen om kulturminnen mm (1988:950).  
 
Inga kända fornlämningar finns inom området för flygskjutmålet.  
 
Enligt Riksantikvarieämbetets (RAÄ) register finns en s.k. övrig kulturhistorisk 
lämning, RAÄ-nummer Brevik 47:1 mellan Hammarsudde och Enebågens udde. 
Detta är en så kallad väghållningssten av granit utan inskription. Även på 
Hammarsudden finns en s.k. övrig kulturhistorisk lämning RAÄ-nummer Brevik 8:1, 
en kvarnsten, grönsten. [7]  
 
I nedanstående figur 12 visas de övriga kulturhistoriska lämningar som finns i 
närområdet. 
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Figur 12 Forn/kulturlämningar i anslutning till flygskjutmålet Hammaren  

5.1.4 Vattenrecipienten  

5.1.4.1 Ytvatten  
 
Vättern 
Vättern tillhör Motala ströms huvudavrinningsområde. Vättern är Sveriges till ytan 
näst största sjö. Sjön har ett i förhållande till sin storlek relativt litet 
tillrinningsområde (4400 km2). Hela ytan som tillförs nederbörd utgörs av 6700 km2 

och själva sjöytan utgör nästan en tredjedel av detta (1970 km2). Utöver själva 
tillrinningsområdets storlek är även sjödjupet, dvs. sjövolymen, avgörande för sjöns 
uppehållstid. Vättern har ett medeldjup på ca 40 m vilket ger en sjövolym på ca 74 
km3. Den stora volymen i kombination med tillrinningsområdets area medför en 
teoretisk utbytestid på ca 60 år. Den förhållandevis långa utbytestiden av vatten 
medför att tillfört material kvarstannar länge i sjön där det kan antingen sedimentera, 
brytas ned biologisk/kemiskt eller cirkulera i vattenmassan under lång tid. 
Utbytestiden är en av de mer betydande faktorerna till att Vätterns vatten är klart och 
näringsfattigt.  
 
Från en närbelägen sjö, Amperna, leder en bäck till Vättern. De största tillflödena till 
Vättern är Forsviksån i väst och Huskvarnaån i söder. Området avvattnas via Motala 
ström i Motala vidare till Östersjön. De största tätorterna är Jönköping, Huskvarna 
och Motala. Medeldjupet medför att den areella andelen grundbottnar är 
förhållandevis liten och det ekologiska samhället karakteriseras av den fria 
vattenmassan, den s.k. pelagialen. Strandzonen utsätts för stora erosionskrafter från 
vågor och strömmar varför strandzonen i huvudsak är renspolad från sediment. 
 

Vättern är en näringsfattig klarvattensjö kännetecknad av låga fosforhalter samt stort 
siktdjup. Under mitten av 1900-talet var sjön dock påverkad av övergödning och 
andra föroreningar, men efter omfattande åtgärder på reningsverk och industrier har 
näringshalterna gradvis minskat, vilket lett till att vattnet åter har blivit klart med ett 
medelsiktdjup på 13 m. Mätningar utförda mellan åren 2004-2006 visar i medeltal 
nära neutralt pH, låga fosforhalter, höga kvävehalter samt mycket god 
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buffertkapacitet. Klassningen av vattenkvalitet är god enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, rapport 4913. [5]   
 
Dricksvattentäkt 
Vättern utgörs av dricksvattentäkt för 11 kommuner runt sjön, bl. a Karlsborgs 
kommun. Enligt ”Åtgärdsförslag för Vätterns avrinningsområde (Remiss av 
samrådsmaterial, 1 mars - 1 september 2009) finns i Vätterns delområde totalt 15 
allmänna och enskilda yt- och grundvattentäkter (fördelat på 2 yt- och 13 
grundvattentäkter) som berörs av definitionen. Den enskilt största är Vättern som via 
12 vattenuttag förser mer än 250 000 innevånare med vatten (8 kommuner och ett 
kommunförbund): Karlsborg, Askersund, Motala, Vadstena, Ödeshög, 
Jönköping/Huskvarna, Hjo och Skaraborgs vattenverksförbund, (Skara, Skövde, 
Falköping)  
 
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten skall alla vattentäkter ha ett godtagbart skydd 
senast år 2015, och enligt de nationella miljömålen ska det senast år 2009 finnas ett 
skyddsområde för ytvattentäkter som är av vikt för framtida vattenförsörjning. 
Vättern som helhet är ännu inte utpekat som vattenskyddsområde för 
dricksvattentäkt. Kommunerna runt Vättern har tillsammans upprättat ett förslag på 
vattenskyddsområde för Vättern. Förslaget är insänt till Länsstyrelsen. Något beslut 
utifrån detta har i nuläget ej tagits. 
 
Varje berörd kommun har utfört riskanalys i samband med framtagandet av förslaget 
(Kommungemensam del 2010-12-01). Riskanalysen visar att de största potentiella 
riskerna, Riskklass 3 (stora risker), för vattentäkten för Karlsborg utgörs av 
nedanstående verksamheter: 

• Kommunalt avlopp inklusive bräddavlopp 
• Trafik och vägnät inklusive dagvatten 

Dessutom förekommer 10 olika typer av verksamheter som bedöms utgöra måttliga 
risker, riskklass 2. Enebågens avrinningsområde har riskklass 1 vilket innebär små 
risker. 
 
Vattenskyddszonen föreslås omfatta Vätterns sjöyta med 50 m zon räknat från 
Vätterns strand vid normalt vattenstånd på fastlandet, samt 50 m bred zon på vardera 
sidan om vattendrag, som mynnar ut i Vättern, med en rinn- och strömningstid till 
närmaste vattenintag upp till 24 timmar. Zonen i vattendrag räknas från vattenytans 
kant vid normal vattenföring. Inom skyddszonen föreslås ingen särskild föreskrift för 
Försvarsmakten verksamheter. Inom skyddszonen gäller bl.a. följande restriktioner: 
 

5§ Upplag och anläggning för tillverkning av asfalt och oljegrus är förbjudna. 
Upplag direkt på mark av kemiska halk- och dammbekämpningsmedel är 
förbjudna. 
6 § Uppställning av tankbilar, tankbilssläp, järnvägstankvagnar eller andra 
transportbehållare innehållande petroleumprodukter, övrigt farligt gods eller 
övriga hälso- eller miljöfarliga ämnen är förbjuden. 
 

8 § Schaktnings-/markarbeten och husbehovstäkter kräver tillstånd. Normalt 
underhåll av vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, el- och teleledningar samt underhåll 
av invallningsvallar och täckdikningssystem är undantagna. 
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Det finns inga gällande vattenskyddszoner inom målområdet. Den yttre skyddszonen 
för Karlsborgs ytvattentäkt i Vättern tangerar Hammarnäset och den närmaste 
skyddszonen på land är i Mölltorp. [6]  
 
I 13 framgår föreslaget vattenskyddsområde för Enebågen i Karlsborgs kommun.  
 

 

  
Figur 13  Översikt över föreslagna vattenskyddsområden 
 
 
Figur 14 nedan visar befintliga vattentäkter och yttre skyddsområden, markerade 
med blå linje. 
 

 
 Figur 14 Vattentäkter, yttre skyddsområde 
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5.1.4.2 Grundvatten  
Enligt SGU:s figur över grundvattnet i f.d. Skaraborgs län (SGU Serie Ah, nr 9) 
bedöms grundvattentillgången som måttlig med goda eller mycket goda 
uttagsmöjligheter, samt vissa tillgångar med tämligen goda uttagsmöjligheter. SGU:s 
figur över känslighet för infiltration av föroreningar i Skaraborgs län (Serie Ah, nr 9) 
indikerar stor till mycket stor risk för infiltration av föroreningar inom området. 
Grundvattentillgången inom stora delar av Enebågen med omnejd är i 
storleksordningen 1-5 l/s enligt SGU:s grundvattenfigur. Grundvattenmagasinet 
sträcker sig genom hela området, Enebågen och Hammarudden samt en bit längs 
Vätterns strand. [8]  
 
Enligt SGU:s brunnsarkiv sker inget grundvattenuttag inom flygskjutmålets 
närområde. Närmaste brunnar är belägna på fastigheterna Österbo 1:22 i Brevik, 
Lilla Enebågen och Sandvadet 2:1. [3]  

5.1.5 Luftrecipienten  
Verksamheten vid flygskjutmålet Hammaren orsakar utsläpp till luft från bl. a 
flygverksamheten och vid skjutövningar. 
 I närområdet sker i övrigt utsläpp till luft i huvudsak från väg- och flygtrafik samt 
sjöfart.   

5.1.6 Buller  
Flygskjutmålet Hammaren med omgivningar ligger så till att området nordväst om 
flygskjutmålet påverkas eller riskerar att påverkas av buller från flygtrafiken vid 
Karlsborgs flygplats, samt från närliggande skjutfält, t ex Kråks skjutfält. 
Tillfälligtvis kan området eller delar av området påverkas av buller från t.ex. 
båttrafik.  

5.1.7 Förorenade områden  
Försvarsmakten registrerar kända eller misstänkt förorenade områden. Farliga 
lämningar inom Hammaren, Enebågen och Sidön framgår av figur 15 nedan. Sidön 
är ett tidigare skjutfält, som numera är avvecklat, men staten med 
Fortifikationsverket som ägarföreträdare äger marken. Riskklass 4 innebär liten risk 
för människa och miljö. Riskklass 4 objektet är i princip ofarliga för människors 
hälsa och miljön, och åtgärder behöver sällan eller aldrig vidtas.[1]    
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Figur 15  Förorenade områden, Garnisonsplan Skövde-Kvarn juni 2007 

5.1.8 Befolkning och boende  
På Enebågen mot Karlsborg finns både fast boende och fritidshusbebyggelse. 
Bebyggelsen är koncentrerad till de nordöstra delarna om Enebågens udde. Inom en 
radie av 6 km finns strax under 400 mantalsskrivna personer, strax under 100 småhus 
på lantbruk, ca 100 småhus och ca 50 fritidshus.  

5.1.9 Rekreation och friluftsliv  
Vättern är ett viktigt rekreationsområde, inte minst för båtliv, där Norra Vätterns 
skärgård är en stor tillgång med många natursköna gästhamnar. Det finns en allmän, 
ej offentlig, badplats belägen i viken mellan Hammarsudden och Enebågsudde. 
 
Strand- och vattenområden i och vid Vättern kring Karlsborgs tätort är sedan länge 
ianspråktagna för militär verksamhet. Detta innebär att dessa stränder ej kan utnyttjas 
för friluftsliv och att möjligheterna till utnyttjande av Vätterns vattenområden är 
begränsat under delar av året. 
 
Landområdet Enebågen vid flygskjutmålet Hammaren är ett permanent skyddsobjekt 
med tillträdesförbud, vilket innebär att ingen utan tillstånd får beträda fastigheten. På 
vattenområdet inom riskområde 7 råder vid avlysning förbud, enligt Länsstyrelsens 
beslut 2006-04-20, (dnr 258-46927-2005), att bada, dyka, ankra och fiska. 
 
Skjutfria perioder, vilka regleras i samråd med samordningsgrupp Vättern, ger ökad 
möjlighet att åka båt igenom riskområdet. Under vintertid, när sjön är isbelagd, 
används inte flygskjutmålet. 
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5.2 Riksintressen  
Riksintresse avser ett antal övergripande markanvändningsintressen som förtecknats 
och definierats i Miljöbalkens Kap 3 & 4. Exempel på sådana är totalförsvaret, 
kulturmiljövården, naturvården, friluftslivet, yrkesfiske m fl.  
Vättern med öar och strandområden är av riksintresse enligt kap 4 i Miljöbalken 
rörande särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa 
områden i landet. Riksintresset grundas bl. a på de samlade natur- och kulturvärdena 
i området. 

5.2.1 Försvarsmakten 
Flygskjutmålet Hammaren är ett område som är av riksintresse för totalförsvaret 
enligt 3 kap 9 § andra stycket Miljöbalken. Riksintresset är ursprungligen anmält 
med FortF skr 1990-02-16, dnr 5815/88 R på uppdrag av Överbefälhavaren. Skydd 
för riksintresset kan därför komma att hävdas utanför fältens gränser för att 
säkerställa verksamheten i förhållande till bl. a. tillkommande bebyggelse inom ett 
påverkansområde, exempelvis nybyggnation. Områden som är av riksintresse på 
grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. I lagtexten sägs 
att bestämmelserna inte utgör hinder för utförande av anläggningar som behövs för 
totalförsvaret. Vid prövning av ansökningar enligt plan- och bygglagen ska ovan 
angivna bestämmelser i Miljöbalken tillämpas. Behövs området eller del av detta för 
en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde. I Karlborgs 
kommuns översiktsplan anges att totalförsvarets intressen har företräde framför andra 
riksintressen inom de områden som med nödvändighet behövs för försvaret. [10] 

5.2.2 Naturvård 
Vättern är även angiven som riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § i Miljöbalken 
där det anges att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt, som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden 
eller med hänsyn till friluftslivet, skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.  
 

Vättern med öar och strandområden omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser 
enligt MB 4 kap. Enligt 4 kap 2 § ska här ”det rörliga friluftslivets intressen särskilt 
beaktas”.  
 
Flygskjutmålet Hammaren ligger i sin helhet inom detta riksintresseområde.  

5.2.3 Natura 2000 
Natura 2000-områden är geografiska riksintressen vilka beskrivs ovan i kap 5.1.2.3. 

5.2.4 Rörligt friluftsliv  
Skjutmålet ligger inte inom område av riksintresse för friluftslivet.  
 
I nedanstående figur 16 är några av riksintresseområden markerade.  
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Figur 16 Riksintresseområden (Länsstyrelsen GIS tjänster) 

5.2.5 Fiske 
Vättern är angiven som riksintresse för yrkesfiske enligt Miljöbalkens 3 kap 5 § och 
ska därmed så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
näringarnas bedrivande. Kommunen anser i översiktsplanen att det är av stor vikt att 
yrkesmässigt fiske kan bibehållas i Vättern. Fiskeskyddsnämnden bevakar och 
tillgodoser fiskares intressen i Vättern. Nämnden består av yrkesfiskare och militära 
myndigheter.   
 
Yrkesfiskets omfattning i Vättern har enligt Förvaltningsplanen för fisk & fiske i 
Vättern minskat successivt sedan början av seklet. År 1910 fanns knappt 200 
personer som bedrev yrkesmässigt fiske i Vättern, där till fanns det ytterligare ca 400 
personer som klassades som binäringsfiskare. Idag finns det 22 licenserade 
yrkesfiskare i Vättern. De största fiskehamnarna i Vättern finns idag i Hjo och 
Klangahamn. Övriga fiskare har tillgång till egna privata anläggningar för landning 
och omhändertagande av fångad fisk.  
 
Förvaltningsplanen för fisk & fiske i Vättern innehåller 26 utvecklingsförslag för 
fisket i Vättern, 58 åtgärdsförslag som syftar till att öka kunskapen om och förbättra 
situationen för fisk, rundmunnar och signalkräfta i Vättern, samt cirka 400 
åtgärdsförslag i Vätterns tillflöden. Det främsta syftet med ”Förvaltningsplanen för 
fisk & fiske i Vättern” är att presentera riktlinjer och mål, samt åtgärder för att 
möjliggöra ett långsiktigt hållbart fiske i Vättern.  
I planen bedöms prognosen för ett fortsatt yrkesfiske som relativt god bortsett från 
röding. [23] 
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Det finns en undersökning utfört av Fiskeriverket utanför Tåme där Försvaret 
bedriver skjutverksamhet vid kusten. Syftet med undersökningen var att undersöka 
eventuella effekter på fisk av verksamheten vid skjutfältet. Fiskeriverket bedömde 
undersökningsresultaten att den verksamhet som bedrivs vid Tåme skjutfält inte 
förefaller ha påverkat stationär fisk i närområdet, eftersom vare sig skadefrekvensen, 
fiskpopulationer eller uppmätta halter av tungmetaller avviker från vad som kan 
betraktas som normalt för Bottenvikskusten.3   
 
Med hänvisning till ovan förväntas inte någon påverkan på fisk ske till följd av den 
sökta verksamheten. 
 
Vid skjutövningar är Vätterns vattenområde vid flygskjutmålet Hammaren 
(riskområde 7) begränsat under delar av året. Den sökta verksamheten bedöms dock 
inte nämnvärt komma att begränsa möjligheten till fiske eftersom riskområdet utgör 
en mycket liten del av Vättern. Det finns också skjutfria perioder vilka regleras i 
samordningsgrupp Vättern.  

5.2.6 Turism och friluftsliv 
Enligt 4 kap 2§ Miljöbalken ska turismens och friluftslivets intressen beaktas vid 
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön i 
Vättern med öar och strandområden. Bestämmelserna utgör inte hinder för utförandet 
av anläggningar som behövs för totalförsvaret. 
  
I sökt verksamhet kommer befintliga anläggningar användas. För att främja 
rekreation och friluftsliv sker under perioden juni-augusti övningsuppehåll och i 
anslutning till jul- och nyårshelgerna genomförs normalt ingen övningsverksamhet 
med undantag från beredskapsövningar. Av tekniska skäl genomförs inga 
skjutövningar då det förekommer is i anslutning till skjutmålet.  
 
Den sökta verksamheten bedöms således inte nämnvärt komma att begränsa 
möjligheten till turism och friluftsliv i området. 
 

5.2.7 Sjöfart  
Området är inte av riksintresse för sjöfarten enligt 3 kap 8 § Miljöbalken 
(Sjöfartsverkets beslut 2001-10-22). Det finns en farled av hävd som går utanför 
målområdet. 

5.2.8 Vindkraft 
Den 19 maj 2008 beslutade Energimyndigheten vilka områden som ska vara av 
riksintressen för vindbruk i landet i enlighet med 3 kapitlet 8 § Miljöbalken.   
 
Försvarsmakten har vid flera tillfällen yttrat sig över ansökningar om uppförande av 
vindkraftverk och framfört bl. a att riksintresset för totalförsvaret innefattar 
höjdbegränsningar för tillkommande bebyggelse och anläggningar, vilket gör att 
vindkraftsetableringar i Karlsborgsområdet kan vara i konflikt med riksintresset för 
totalförsvaret. 
 

                                                 
3 Fiskeriverkets utredningskontor i Luleå 1998 (Hasselborg och Nilsson) 
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Enligt Försvarsmaktens hantering av inkommande vindkraftsremisser inom militära 
flygplatsers influensområden (2010-10-04, HKV beteckning 13 920:65978) gäller 
stoppområde för höga objekt runt Karlsborgs flygplats. Ingen nybyggnation av 
vindkraftverk inom Karlsborgs terminalområde, undantaget område över 
Östergötland mellan R22A och östra terminalområdesgränsen där byggnation tillåts 
upp till 370 m över havsnivån. Högintensiva ljus på befintliga vindkraftverk inom 
flygplatsens stoppområde bör undvikas. 
 
Stoppområdet för höga objekt sträcker sig över riksintresseområdet (O012) som finns 
mellan Tibro och Hjo. SK60 flygvarv 1 sträcker sig över detta område. Vid planering 
av flygvarvet har hänsyn till området tagits. Övriga flygvarv sträcker sig inte över 
detta område.  
Däremot utgör restriktioner kopplade till Karlsborgs flygplats hinder mot etablering 
av vindkraft i detta område. 
 
I nedanstående figurer 17 och 18 redovisas både riksintresseområden samt 
stoppområdet för höga objekt kopplat till flygsäkerheten och Försvarsmaktens 
operativa krav. 
 

 
Figur 17 Riksintresse vindkraft i Västra Götalands län 
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 Figur 18 Stoppområde för höga objekt     

5.2.9 Planfrågor  
I översiktsplanen för Karlsborgs kommun, antagen av kommunfullmäktige  
1991-10-29, framgår att flygskjutmålet Hammaren i sin helhet ligger inom det 
område som i planen är markerat som riksintresse för totalförsvaret. I 
översiktsplanen sägs att totalförsvarets intressen har företräde framför andra riksin-
tressen inom de områden som med nödvändighet behövs för försvaret. Exempelvis 
kommer kommunen inte hävda riksintresset för friluftsliv och turism inom område 
M1. Inga antagna detaljplaner eller områdesbestämmelser finns för området 
flygskjutmålet Hammaren.  
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Framtida användning av mark och vatten enligt översiktsplanen 
Hammarens flygskjutmål ligger huvudsakligen inom ett område som i 
översiktsplanen betecknas M, d.v.s. ”militärt flyg-, skjut- eller övningsområde”. Vät-
tern, som angränsar till Hammarudden, betecknas delvis Wmr, ”vattenområde med 
riskområde för skjutning”, delvis W, ”vattenområde”. Längs stranden mellan 
Hammaren och Enebågen ligger ett område betecknat Ff, ”friluftsanläggning”. 
Angränsande till Enebågen ligger ett område betecknat BF, ”fritidshusområde”. 
I översiktsplanen anges bl.a. följande mål och förslag samt rekommendationer för 
fälten.  
Områdena M1 Enebågen och M2 Hammaren 
”Kommunen anser att verksamheten inom ... område M1 och M2 skall bedrivas så att 
störningarna på intilliggande fritidshus, natur- och friluftsområden minimeras.” [10] 
 
På nedanstående figur 19 framgår huvudsaklig markanvändning enligt kommunens 
översiktsplan. 

 
Figur 19 Markanvändning enligt kommunens översiktsplan, bilden hämtad ur Garnisonsplan 

Skövde-Kvarn juni 2007 
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Detaljplaner och områdesbestämmelser 
Ett bostadsområde som angränsar till Enebågen (område BF1 på figur ovan) omfattas 
av Områdesbestämmelser för Österbo 1:26 m.fl. i Brevik, Karlsborgs kommun, 
antagna 1990-06-26. I områdesbestämmelserna anges att området används för 
fritidshus och att det angränsar till militärt skjutfält vid Enebågen.[10]  
Vidare föreskrivs det i kommunens översiktsplan att lokalisering av 
utbyggnadsområden i Karlsborg och Mölltorps tätorter är beroende av de 
begränsningar som bullerstörningar kan medföra. 
 
Verksamheten vid flygskjutmålet kan medföra en viss påverkan på 
samhällsplaneringen i området och kan innebära begränsningar vid nybyggnation. 
Det har tidigare också redovisats att det skulle medföra orimligt stora investeringar 
att sanera området, så att någon annan markanvändning skulle kunna komma till 
stånd. 
 
Karlsborgs kommun genomför ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan och är 
angelägen om att få en samlad bild över Försvarsmaktens verksamhet i Karlsborgs 
kommun. 
 
Hjo kommun 
Kommunstyrelsen i Hjo har upprättat en kommuntäckande översiktsplan 2010, 
(Antagande handling 2010, för Hjo kommun). Planen kommer att ersätta den tidigare 
översiktsplanen, ÖP 90. I översiktsplanen nämns Riktlinjer Totalförsvar vilket 
innebär att kommunen ska samråda med Försvarsmakten/länsstyrelsen i plan- och 
byggfrågor. Vidare framgår att riksintressen för totalförsvaret innebär att 
försvarsintresset alltid har företräde, även mot andra områden av riksintresse. 
Uppgifter om dessa områden är hemliga vilket medför att de inte redovisas i 
översiktsplanen. 
 
Tibro kommun 
Tibro kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2003-09-22. I planen 
sägs att mark- och vattenområden, som har betydelse för totalförsvaret (militärt och 
civilt) ska så långt som möjligt skyddas. Vidare framgår att det militära försvaret har 
anläggningar inom kommunen. Dessa är hemliga och får inte redovisas i detta 
material. Därför ska Försvarsmakten genom länsstyrelsen beredas tillfälle att yttra sig 
i framtida fysisk planering och lovprövningar (12:4-förordnarden4). 
 

5.3 Miljömål  
I april 1999 antog Riksdagen 15 st. miljökvalitetsmål. Ett 16:e mål, om den 
biologiska mångfalden, antogs i november 2005. De 16 miljökvalitetsmål ska vara 
vägledande för vår strävan att åstadkomma en miljömässigt hållbar 
samhällsutveckling.  
De nationella miljömål som är aktuella för den sökta verksamheten redovisas i 
Bilaga 2. I bilagan beskrivs också regionala miljömål för Västra Götalands län samt 
miljömålen för Vättern. Karlsborgs kommun har ej beslutat om lokala miljömål.  
 
I kapitel 5.4.2 beskrivs kortfattad bedömning av hur dessa miljömål uppfylls. 

                                                 
4 12:4-förordnarden finns i den gamla PLB. Ny plan- och bygglag gäller från och med den 2 maj 2011. 
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5.3.1 Försvarsmaktens miljöpolicy  
I ÖB miljöplan finns Försvarsmaktens miljöpolicy, med övergripande mål och 
åtgärdsplan. Försvarsmaktens miljöpolicy antogs 2011-01-21 och är gemensam för 
hela Försvarsmakten. 
 
Försvarsmakten ska sträva efter att inom ramen för vår huvuduppgift, förebygga och 
hantera konflikter och krig, minimera vårt ekologiska avtryck,  
• genom miljöutbildning och kommunikation utveckla personalens kompetens och 

medvetenhet inom miljöområdet,  
• bedriva verksamheten i enlighet med de krav som ställs i lagar, förordningar och 

andra föreskrifter samt genom årlig uppföljning och utvärdering eftersträva 
ständiga förbättringar samt  

• vid all utveckling, upphandling, vidmakthållande och avveckling av system och 
materiel ska krav på miljöhänsyn ställas. Vidare ska miljöhänsyn beaktas i 
samtliga beslut, strategiska processer, forskning och studier. Detta i syfte att 
eftersträva en hållbar ekologisk utveckling i balans med säkerhet och ekonomi.  

5.3.2 Uppfyllelse av miljömål 
Verksamheten bedöms beröras av nedanstående nationella och regionala 
miljökvalitetsmål. Vätternvårdsförbundet har i ”Vätternvårdsplan för Vättern 2006-
2012” arbetat fram mål och förslag till åtgärder för att Vätterns vatten och ekosystem 
ska kunna anses som hållbart i ett långt perspektiv. Miljömålen är uppbyggda efter 
nationell struktur där totalt åtta generationsmål ämnas uppnås 2020.  
 
Huvudmål Generationsmål för Vättern Planerad verksamhet 
Begränsad 
klimatpåverkan 

Vättern fortsätter vara en kallvattensjö med 
klart vatten. Sjön hyser typiska 
kallvattensarter såsom röding, öring, harr, 
siklöja, sik och hornsimpa vilka lever i 
livskraftiga bestånd. De för Vättern och dess 
tillflöden typiska ryggradslösa 
kallvattensarterna finns. 

Utsläpp av växthusgaser, främst 
koldioxid, från flygskjutning ökar 
i sökt verksamhet jämfört med 
nollalternativet i och med ökad 
verksamhet. Utsläppen bedöms 
dock inte medföra att målvärdena 
för frisk luft överskrids.  
Ingen termisk påverkan på vatten 
sker. 

Bara naturlig 
försurning 

Vättern fortsätter vara en sjö med god 
buffertförmåga där växter och djur i sjö och 
tillflöden inte är påverkade av försurning. 

Verksamhetens utsläpp av 
försurande ämnen kväveoxider 
(NOx) bedöms vara måttlig och 
utsläpp av svaveldioxid (SO2) är 
försumbar.  

Giftfri miljö Fisken i Vättern omfattas inte av 
kostrekommendationer pga. miljögifter 
(utfärdade av Livsmedelsverket). 
Ekosystemet i Vättern och dess tillflöden 
uppvisar inte störningar till följd av 
miljögifter. Halterna av naturfrämmande 
ämnen är nära noll och naturliga ämnen nära 
bakgrundsnivåer. Dricksvattnet fortsätter 
vara av god kvalitet samt säkerställd. 
Delmål:  
-Inget av de prioriterade ämnen som upptas i 
vattendirektivet, eller andra miljögifter, 
påverkar Vätterns ekosystem negativt eller 
medför begränsningar för konsumtion  
-Tungmetaller i vatten och ytsediment 
uppvisar låga halter (högst klass 1 för vatten 

Bly finns med på listan över 
prioriterade ämnen. Blyfri 
ammunition används där så är 
möjligt. Genom att tomhylsor 
från finkalibrig ammunition 
samlas i hylsfångare i 
flygfarkoster minskas 
spridningen av metaller till 
vatten. Inga sprängmedel eller 
miljögifter används.  
 
Hanteringen av kemikalier sker 
enligt gällande lagstiftning. 
 
Kända och misstänkta förorenade 
områden har kartlagts och finns 
registrerade centralt vid 
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och högst klass 2 för sediment enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder)  
-Båtbottenfärger och utsläpp från båttrafik 
skadar inte miljön  
-Försvarets lämningar på såväl mark som 
under vatten är karterade, riskklassade 
och/eller åtgärdade  
 

Försvarsmaktens 
Miljöprövningsenhet, 
Ledningsregementet. 
 

Skyddande 
ozonskikt 

Ultravioletta strålningen i Vätterns vatten 
medför inga störningar på eko-systemet. 

Ozonnedbrytande ämnen används 
i inte i verksamheten. 

Ingen 
övergödning 

Vättern fortsätter vara en naturligt 
näringsfattig klarvattenssjö med balans 
mellan kväve och fosfor i vattnet. 

I verksamheten används sluten 
tank för toalettvatten. 
 

Levande sjöar 
och vattendrag 

Vättern fortsätter vara en näringsfattig 
klarvattensjö med ett för sjön naturligt, väl 
fungerande ekologiskt system, samt 
definieras med god ytvattenstatus enligt 
EG:s vattendirektiv samt gynnsam 
bevarandestatus enligt Natura 2000. Vättern 
fortsätter vara riksintresse för friluftsliv, 
naturvård och yrkesfiske. 
Delmål:  
- Vätterns vatten utgör en viktig 
dricksvattenresurs med god kvalitet  
- Vattendrag som nyttjas av uppvandrande 
fisk för fortplanting medger reproduktion 
upp till första naturliga vandringshindret. 
- Rödingens reproduktion och bestånd är 
tryggad. 
- Yrkesfiske och fritidsfiske främjas och 
styrs så att fiskbestånden beskattas inom 
biologiskt säkra gränser och på ett sådant 
sätt att de naturligt förekommande 
fiskarterna fortlever i livskraftiga bestånd. 
- Vättern hyser säkra bestånd av typarter 
definierade enligt bevarandeplan för Natura 
2000. 
- De särskilda naturvärden som finns i 
strandzonen, liksom strändernas 
tillgänglighet för friluftsliv, utreds och får ej 
minska. 
- Alger (biomassa och arter) på stenar, i 
vikar, på bryggor etc. indikerar låg 
näringstillgång och hög biologisk mångfald. 
- Vätterns bottenfauna-samhällen är 
livskraftiga och har en god status enligt de 
kvalitetsnormer som utvecklas inom ramen 
för EU:s vattendirektiv. 
- Inga nya främmande arter och stammar 
introduceras i Vätterns ekosystem. 
- Reglering av i Vättern mynnande 
vattendrag tar hänsyn till biologisk 
mångfald. Eventuella anläggningar med 
kulturhistoriska värden är dokumenterade. 
- I opåverkade vattendrag bibehålls naturliga 
vattenflöden och vattennivåer. I Vättern och 
de vattendrag som påverkas av reglering 
anpassas reglering till biologisk mångfald. 
Nolltappning och korttidsreglering 
förekommer ej 
- Vattenuttag som skadar biologiska värden 

Vättern har god ekologisk status i 
ytvatten och den kemiska 
statusen, exklusive kvicksilver, är 
god. Verksamhetens utsläpp 
bedöms vara måttliga och 
bedöms inte försämra statusen.  
 
Vattenskyddsområde för Vättern 
är på väg att upprättas och 
föreslagna föreskrifter kommer 
att beaktas av Försvarsmakten. 
 
Strand- och vattenområden i och 
vid Vättern kring Karlsborgs 
tätort är sedan länge 
ianspråktagna för militär 
verksamhet. Detta innebär att 
dessa stränder ej kan utnyttjas för 
friluftsliv och att möjligheterna 
till utnyttjande av Vätterns 
vattenområden är begränsat under 
delar av året. 
 
Sökta verksamheten medför ej att 
främmande arter tillförs Vättern. 
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förekommer ej. 
God bebyggd 
miljö 

Natur-, kultur- och friluftsvärden runt 
Vättern tillvaratas och utvecklas. Mark, 
vatten, byggnader och anläggningar nyttjas 
på ett långsiktigt hållbart sätt. Vättern 
fortsätter vara riksintresse för friluftsliv och 
naturvård. Dricksvattnet fortsätter vara av 
god kvalitet samt säkerställt. 
 
Delmål:  
- Enhetlig information om Vätterns 
tillgänglighet är sammanställd och 
tillgänglig på ett enkelt sätt.  
- Säkerställa Vätterns vattenkvalitet med 
avseende på sjön som vattentäkt bl.a. genom 
fastställande av vattenskyddsområde. 
Dricksvattnet är av god kvalitet.  
- Lokalt omhändertagande av dagvatten 
(LOD) genomförs om möjligt vid all 
nybyggnation samt renovering av 
ledningssystem.  
- Samtliga hamnar har miljöplaner.  
- Allmänhetens tillgänglighet till Vättern 
ökas.  
- Miljöföroreningar från mark- och 
vattenområden påverkar ej Vättern.  
- Naturgrusavlagringar med stort värde för 
dricksvattenförsörjningen, och för natur- och 
kulturlandskapet, bevaras.  
- Särskilt utpekade bullrande aktiviteter 
regleras och hänvisas till anvisade områden. 
Tysta områden identifieras.  
- Skyddsåtgärder för transporter med farligt 
gods genomförs (enligt 
konsekvensklassificering för Vättern).  
 

Verksamheten på flygskjutmålet 
ger upphov till buller och kan få 
en viss påverkan på 
samhällsplaneringen i området 
samt kan innebära begränsningar 
vid nybyggnation. 
 
Befintliga byggnader och 
anläggningar nyttjas i sökt 
verksamhet. 
 
Information om skjutning samt 
skjutfria perioder sker enligt 
rutin. 
 
Skjutfria perioder medför att 
allmänhetens tillgänglighet till 
Vättern bedöms bli i huvudsak 
lika god som tidigare, trots att 
antalet verksamhetsdagar ökar.  
 
Avfallsmängderna bedöms förbli 
ungefär det samma även efter en 
utvidgning av verksamheten i 
enlighet med föreliggande MKB. 
 
 
 

Ett rikt växt- 
och djurliv 

Vättern hyser hög biologisk mångfald som 
utgör en tillgång för människan. Vättern 
definieras med god ytvattenstatus enligt 
EG:s vattendirektiv samt gynnsam 
bevarandestatus enligt Natura 2000. 
Nyttjandet av biologiska resurser sker på ett 
hållbart vis. 

Den biologiska mångfalden inom 
området och i Vättern bedöms 
inte påverkas negativt av den 
sökta verksamheten jämfört med 
nollalternativet. 
 
 

Grundvatten av 
god kvalitet 
 

Ej mål för Vättern Den sökta verksamheten bedöms 
inte orsaka förändringar av 
grundvattennivåer som ger 
negativa konsekvenser för 
vattenförsörjningen, 
markstabiliteten eller djur- och 
växtliv i angränsande ekosystem. 
Prövningen berör i huvudsak 
tillstånd för verksamhet som 
sedan tidigare har tillstånd och 
som har bedrivits under lång tid 
utan påvisbar negativ påverkan 
på vattenkvalité. 
 

Levande skogar 
 

Ej mål för Vättern Fortifikationsverket förvaltar och 
brukar skogsmarken i närheten av 
Karlsborgmålet Hammaren och 
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det förutsätts ske så att 
vederbörliga hänsyn till 
miljömålen tas. Det finns inga 
registrerade fornlämningar inom 
verksamhetsområdet. 
 
Prövningen berör i huvudsak 
tillstånd för verksamhet som 
sedan tidigare har tillstånd och 
som har bedrivits under lång tid 
utan påvisbar negativ påverkan 
på skogsmarken. Vissa arter 
gynnas snarare av de 
förhållanden som råder tack vare 
användningen som skjutfält. 
 

 

5.4 Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. 
Miljöbalken. Normer kan meddelas av regeringen i förebyggande syfte eller för att 
åtgärda befintliga miljöproblem, för att de svenska miljökvalitetsmålen ska uppnås 
eller för att kunna genomföra EG-direktiv. Tidpunkterna när en norm skall vara 
uppfylld varierar. Vid planering och planläggning skall kommuner och myndigheter 
iaktta miljökvalitetsnormerna. 
 
Idag finns det miljökvalitetsnormer för: 

1. olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477), 
2. olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), 
3. omgivningsbuller (SFS 2004:675). 

 
Mätningar som genomfördes i Karlborgs kommuns regi 2002/03 samt 2003/04 visar 
att halterna kvävedioxid och bensen ligger under miljökvalitetsnormen. 
Enligt den senaste mätningen av partiklar utfört av Luft i Väst IVL (2006/2007) 
ligger medelvärdet på ca 14 μg/cm2 vilket enligt rapporten kan korreleras till en 
motsvarande PM10-halt uttryckt i μg/m3[12]. En PM10-halt på 14 μg/m3 innebär att 
miljökvalitetsnormen för partiklar innehålls med god marginal. Mot bakgrund av att 
luftkvaliteten inom Karlsborgs kommun är mycket god, görs bedömningen att sökt 
verksamhet inte medför överskridande av MKN för luft. 
 
Vättern är klassad som laxfiskevatten enligt Naturvårdsverkets förteckning över 
fiskevatten som ska skyddas enligt förordningen 2001:554 om Miljökvalitetsnormer 
för fisk- och musselvatten. Bedömning görs att sökt verksamhet inte medför sådana 
utsläpp eller har termisk påverkan på vatten, att gränsvärden och riktvärden 
överskrids.  
 
Genom förordningen (2004:675) om omgivningsbuller ställs det krav på att buller 
från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet, skall kartläggas och att 
åtgärdsprogram skall tas fram. Detta berör dock inte sökt verksamhet. 
 
Vattenmyndigheten beslutar om miljökvalitetsnormerna (MKN) för 
vattenförekomster enligt vattendirektivet. Länsstyrelsen Kalmar län 
(Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt) har beslutat om föreskrifter 
om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet. Dessa finns antagna 
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i Författningssamling för Kalmar län 2009:81. Miljökvalitetskrav för Stor-Vättern är 
god ekologisk och kemisk ytvattenstatus år 2015. För Stor-Vättern gäller också 
kraven gynnsam bevarandestatus, tillfredsställande badvattenkvalitet och krav enligt 
dricksvattenföreskrifterna.  
 
Enligt uppgifter från Vattenmyndigheternas och Länsstyrelsernas 
VattenInformationsSystem Sverige, VISS, är den kemiska statusen (exkl. 
kvicksilver) samt den ekologiska ytvattenstatusen i Stor-Vättern god år 2009. Det är 
undersökningar av fisksamhället och vattenväxter (makrofyter) som har avgjort 
statusen. Undersökningar av bottenlevande smådjur (bottenfauna) och växtplankton 
samt mätningar av näringsämnet fosfor, siktdjup och syrgas visar hög status. 
 
Enligt uppgifter från VISS är i Vättern – Storvättern halten av organiska miljögifter 
(dioxin, PCB och DDT/DDE) i fet fisk samt PFOS i fisk förhöjda. Dioxinlika 
PCB'er, dioxiner och furaner i vattnet visar på att halterna ligger över 
miljökvalitetsnormen. Övriga miljögifter bl.a. tungmetaller bedöms inte 
utgöra något miljöproblem. Mätningar av koppar, krom och zink i vatten visar på att 
halterna ligger under miljökvalitetsnormen.  
 
Mätningar av prioriterade ämnen enligt EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) 
visar på att halterna av bly och blyföreningar samt nickel och nickelföreningar i 
vatten ligger under MKN, även halterna i sediment och biota ligger under riktvärdet. 
Mätningar av kvicksilver i fisk visar på att halterna ligger över MKN.   
 
Enligt uppgifter från VISS uppnår grundvattenförekomsten kring sökt målområde 
god kemisk grundvattenstatus samt god kvantitativ status.  
 
Den hittills utförda kartläggningen av Vättern har inte kunnat påvisa att statusen i 
vattenförekomsten är försämrad till följd av påverkan från miljögifter. Den sökta 
verksamhetens utsläpp till vatten består delvis av vissa tungmetaller, men dock inte 
av kvicksilver, och bedöms inte medföra att någon miljökvalitetsnorm överskrids.  
 

6 MILJÖEFFEKTER  

6.1 Buller  
En bullerutredning har genomförts av WSP-Akustik och redovisas i sin helhet i 
bilaga 1 till MKB. 
 
Då människor utsätts för buller registreras detta i örat och tolkas i det centrala 
nervsystemet. Tolkningen bestämmer hur man reagerar på bullret. I första hand 
uppfattas ljud som avviker från bakgrundsnivån. Särskilt bullrande händelser blir 
därför viktiga för hur man reagerar på ljud. Hur vi uppfattar och reagerar på ljud 
beror på en mängd olika faktorer.  
 
Människor som utsätts för buller i miljön kan drabbas av störningar av olika slag. 
Sådana störningar uppkommer efter såväl kort- som långvarig exponering. Det som 
i allmänhet kallas för störning är ett komplext samband mellan olika faktorer som 
samverkar.  
I figur nedan redovisar en modell för hur störningen kan beskrivas. 
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Samhällsbuller utgör en av de stressfaktorer som med stor sannolikhet bidrar till en 
del sjukdomstyper i det moderna samhället. Det är svårt att bevisa att skador 
skulle orsakas direkt av buller, förutom hörselskador. 
 
Störningsupplevelse är beroende av flera faktorer av psykosocial natur. Attityden 
mot den störande verksamheten spelar bland annat in. Dessutom är sambanden 
mer osäkra vid låga trafikintensiteter som är vanligt i Sverige. Undersökningarna 
visar ofta en blandning av låg störning oberoende av bullernivå samt både låg och 
kraftig störning vid höga bullernivåer. 
 
Sömnforskning har påvisat effekter på blodtryck, hjärtverksamhet, 
kroppsrörelsemönster och väckning. Förändring av sömndjup har påvisats vid 
bullertoppar av 45 dB(A) medan väckning kan inträffa vid bullertoppar över 
55 dB(A). Det har också konstaterats effekter som dålig sömnkvalitet efter 
bullerexponering under natten. Buller under dagtid kan man vänja sig vid. Någon 
tillvänjning för störning under natten har ej kunnat konstateras. 
 
Studier av talmaskering, d.v.s. svårighet att uppfatta tal, visar att redan vid 
bullertoppar på mellan 45 och 55 dB(A) erhålls talmaskering. Vid nivåer mellan 
60 och 70 dB(A) måste man höja rösten vid konversation på en till två meters 
avstånd. Först vid nivåer mellan 90 och 100 dB(A) uppstår svårigheter att höra 
varandra. 
 
Det finns grupper som är mer känsliga för störning än andra. Personer med hög 
stressfaktor, ångestnivå, mag-tarmsjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, hörselskador och 
även skiftarbetande hör till gruppen extra känsliga. Skrämseleffekter är mer 
uttalade och talmaskering inträffar för lägre nivåer för personer med 
hörselnedsättning. I Sverige uppskattas ca 10 % av befolkningen ha någon form av 
hörselnedsättning. 
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Buller har effekter på den typ av inlärning som är vanlig i skolorna. Ju svårare 
arbetsuppgifter, ju mer krävande analys av mening och innehåll, desto kraftigare är 
effekten av buller. För långtidsminne är effekter visade för flygbuller ned mot Leq 55 
dB(A) inomhus. 
 
Ljudnivåer över 120 dB(A) upplevs som obehagliga men smärta inträffar först vid 
140 dB. Kortvariga ljud i området 90 - 100 dB(A) kan skapa kortvarig 
hörselnedsättning vilket inte är skadligt. Först vid långvarigt buller över 90 dB(A) 
kan permanenta hörselnedsättningar inträffa. Någon större risk för hörselnedsättning 
för boende omkring flygplatser råder inte. 
 
En viktig slutsats enligt genomförd bullerredovisning är att buller upplevs subjektivt. 
Detta innebär att det är oerhört svårt att få klarhet i störningsupplevelsen. En 
bullertopp om 70 dB(A) från flyg upplevs helt olika i områden med bakgrundsnivåer 
omkring 65-70 dB(A) relativt när det för övrigt är tyst i t.ex. ett bostadsområde under 
dagtid eller i skogen. Störningen är starkt kopplad till skillnaden mellan 
bullertopparna och den rådande bakgrundsnivån.  
 
Upplevelsen påverkas av hur hög bakgrundsnivån är vid den aktuella platsen. Är det 
tyst i omgivningen upplever man ett passerande flygplan som mer störande än om 
man befinner sig i de centrala stadsdelarna där det förekommer annan bullrande 
verksamhet. Fysiska variabler är bland annat boendemiljö, ex. landsbygd relativt 
stad, tidpunkt eller årstiden för bullerhändelsen, möjlighet att kontrollera eller varna 
för källan och varaktigheten av bullret. Vibrationer kan förekomma från annan 
verksamhet, samtidigt som man utsätts för flygbuller. 

6.2 Hälso- och miljöeffekter 
Nedan finns en kort beskrivning av hälso- och miljöeffekter av utsläpp till luft. 
I bilaga 3 beskrivs metaller och de andra ämnen som berör sökt verksamhet ur  
hälso – och miljösynpunkt.  
 
Hälsokonsekvenser av utsläpp till luft är främst att lungfunktioner kan påverkas. 
Luftföroreningarna kan även ha en effekt på vegetation och odlingar i utsläppskällans 
närmaste omgivning.  
 
NOx är ett samlingsnamn för de oxider av kväve som uppstår vid förbränning vid 
höga temperaturer, särskilt i förbränningsmotorer. Kvävedioxid verkar irriterande på 
luftvägarna och kan orsaka skador på lungorna. Stora mängder av kväveoxider bidrar 
till övergödning samt försurning av mark och vatten. Kvävedioxid och kväveoxid 
omvandlas i luften till salpetersyra, som faller ner som surt regn. Dessutom kan 
ozonbildning, s.k. marknära ozon, uppstå i samverkan mellan kväveoxiderna och 
organiska ämnen.  
 
Gruppen kolväten, HC, är stor och kan ge en mängd olika typer av hälsoeffekter och 
andra skador. Flera av kolvätena är växthusgaser och bryter ner ozonskiktet. Under 
solljusets inverkan bildas marknära ozon och andra s.k. fotokemiska oxidanter som 
är giftiga för växter och djur. 
 
En litteraturstudie, Halter i luft av cancerogena ämnen i närheten av flygplatser och 
effekten av dessa på närboendes hälsa, har på uppdrag av Luftfartsverket Stockholm-
Arlanda flygplats genomförts av Svenska Miljöinstitutet, IVL [25]. Studien 
genomfördes i syfte att sammanställa aktuellt kunskapsläge avseende eventuell ökad 
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risk för cancer hos boende i närheten av flygplatser. En av slutsatserna i studien är att 
emissioner från flygplatser orsakar förhöjda halter i luft av föroreningar såsom 
exempelvis VOC och NOx i närområdet. På flera av de platser där 
mätningar/beräkningar gjorts av halter i luft bedöms haltnivåerna generellt vara 
jämförbara med halter i urban miljö och i vissa fall lägre än halter i gaturum. Det 
påpekas också att detaljerade studier och jämförelser av haltnivåer, speciellt 
avseende cancerogena ämnen, i luft är dock sparsamt förekommande. 
 
Koldioxid, CO2, finns naturligt i luften och används av växterna vid fotosyntesen. 
Stora utsläpp av koldioxid bidrar främst till förstärkt växthuseffekt.  
 
Kolmonoxid, CO, omvandlas till koldioxid i atmosfären men kan i höga halter även 
ge lokala hälsoeffekter. Koloxid är giftig och blockerar vid höga halter 
blodbildningen. Risk för kolmonoxidförgiftning föreligger bl. a vid förbränning av 
kolväten i slutna utrymmen. 
 
Svaveldioxid, SO2, och svavelsyra bidrar till försurningen och kan ge skador på 
hälsa, växter och kulturminnesmärken. 
 
Partiklar fungerar som bärare för oönskade föreningar, t ex kolväten och 
tungmetaller. Denna funktion medför att de kana vara skadliga för hälsan. 
 

6.3 Mark och vatten  

6.3.1 Tungmetaller 
Miljöeffekter av tungmetaller är beroende på hur stora förändringar en viss 
förorening innebär jämfört med det "naturliga" tillståndet i miljön samt metallens 
kemiska egenskaper. Svårigheten är att bestämma vad det naturliga tillståndet är. En 
annan sak är att en och samma tungmetall kan förekomma i mer eller mindre farliga 
former. Exempelvis kan stora mängder koppar och zink bli skadligt i skogsmark, 
men är i måttliga mängder ett tillskott i åkermarken. Tillgängligheten i miljön är ett 
central begrepp när man ska studera effekterna av metaller. Förhöjda koncentrationer 
i jord och vatten indikerar därför inte alltid att en skadlig effekt kan uppstå.  
I Naturvårdsverkets rapport 5624 framgår att tungmetallernas uppträdande som 
förorening eller som miljögift bestäms i hög grad av metallernas egna egenskaper 
och av miljön där de uppträder. [22] 

6.3.2 Skjutverksamhet  
Den ammunition som används i verksamheten utgörs av olika typer av fin- och 
grovkalibrig ammunition. Vid skjutningar hamnar restprodukterna i vatten och i 
mycket liten omfattning i omgivande terräng. 
 
Vad avser brisant ammunition har Regeringen genom beslut den 28 september 1978 
föreskrivit att skjutning med ammunition med fördröjningsbrisad inte får äga rum i 
Vättern. Vidare föreskrivs att annan skjutning med brisant ammunition skall i 
möjligaste mån undvikas inom de skyddade områdena vilka anges i 3§ i den av 
länsstyrelserna i Östergötland, Jönköping, Skaraborg och Örebro län gemensamt 
fastställda stadgan för fiskets bedrivande i sjön Vättern. Kan sådan skjutning inte 
undvikas bör samråd ske med fiskeriintendenten i Nedre södra distriktet. 
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Försvarsmakten avser inte att använda brisant ammunition vid flygskjutmålet 
Hammaren. 
 
I avsnitt 6.3.2.1 beskrivs kortfattat innehållet i olika typer av ammunition. 

6.3.2.1 Innehåll i ammunition 
Finkalibrig ammunition   
Finkalibrig ammunition består av ammunition med kaliber <20 mm. Finkalibrig 
ammunition nyttjas i huvudsak till eldhandvapen men även till övningsvapen. 
Finkalibrig ammunition består i princip av en krutladdad hylsa och en projektil. 
Projektilen skjuts iväg och hamnar i ett kulfång, på marken eller i vatten beroende på 
hur skjutplatsen är belägen. Projektilen består av bly, koppar, zink och antimon. I 
blyfria 5,56 mm och 12,7 mm ammunition har bly ersatts av stål. Hylsan består av 
koppar och zink. Lös ammunition består av en krutladdad hylsa och en träplugg som 
pulveriseras vid vapnets mynning.  
 
Grovkalibrig ammunition  
Grovkalibrig ammunition är ammunition med kaliber ≥20 mm. Grovkalibrig 
ammunition har en mer varierad sammansättning och kan utgöras av allt från 20 mm 
övningsammunition till granatgevär upp till 15,5 cm granater till artilleripjäser.  
Drivladdningen består av krut och projektilen består vanligen av stål, men även 
aluminium eller plast förekommer. Projektilen till eldrörsammunition kan ha en 
gördel av koppar. Projektilen kan innehålla någon sorts sprängämne, exempelvis 
trotyl eller hexotol, en röksats eller barlast. Hylsan kan bestå av mässing (koppar och 
zink), järn med stållegering eller aluminium.  
I den sökta verksamheten används grovkalibrig ammunition utan sprängämnen. 
 
Krut  
Krut består i huvudsak av grundämnena kol, väte, syre och kväve. 
Baskomponenterna är vanligen Nitroglycerin och Nitrocellulosa. Raketbränslen kan 
innehålla klor. I en del krut har olika metaller eller organiska metallföreningar 
blandats in för att ändra krutets egenskaper, t ex bly-, tenn-, aluminium-, barium-, 
koppar- och kromföreningar. [14]  
 
Tändsatser  
Tändanordningar används för att tända krut för utskjutning och för att initiera 
stridsdelar. De består vanligtvis av en mindre pyroteknisk sats, ett tändämne och 
ibland även en fördröjningssats. Vid förbränningen bildas metalloxider, svaveloxider 
och metalliskt bly. [14] 
 
Raketer  
Dessa består av aluminiumlegeringar, stål och plast i olika proportioner samt 
sprängämne. [14] I den sökta verksamheten används 6,3 cm övningsraket vilket 
består av raketmotor och rökhuvud. Rökhuvud innehåller en liten mängd 
titantetraklorid. 

6.3.2.2 Miljöpåverkan  
Miljöbelastningar inom skjutfält och flygskjutmål hänför sig i huvudsak till förhöjda 
blyhalter inom målområden. Avgörande för belastningen är förhållandet mellan den 
metalliska andelen bly samt de delar som genom olika omvandlingsreaktioner kan 
vara lösliga. 



FÖRSVARSMAKTEN  Flygskjutmålet Hammaren   Kap. 3 MKB   
Tillståndsansökan  2012-04-13 Sida 46 av 60 
   

LedR dnr 24 643:60645   

 
De skyddsvärda objekt som kan anses vara utsatta för en risk att påverkas negativt av 
en tungmetallbelastning är främst vegetationen som växer på eller i anslutning till 
områden med höga koncentrationer av tungmetaller, markorganismer, akvatiska 
organismer som lever i utströmningsområden från påverkat grundvatten eller 
ytvatten, samt fisk och andra organismer som lever i vattnet utanför fältet eller runt 
flygskjutmålet. 
 
Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI)  
Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) har under år 2004 på uppdrag av 
Försvarsmakten genomfört en miljöriskbedömning avseende dumpad ammunition i 
insjöar och i havsmiljön [15]. Miljöriskbedömningen bygger på resultat från 
litteraturstudier, provtagningar i fält, kemiska analyser och laboratorietester med 
avseende på både explosivämnens och tungmetallers adsorption till sjö- och 
havssediment.  
Resultaten har bland annat visat att sedimenten i sjöar där ammunition har dumpats 
är förorenade, men någon tydlig korrelation mellan metallhalterna i vattenmiljön och 
metallinnehållet i bottensedimenten har inte kunnat konstateras. Undersökningarna 
har också visat att koncentrationen av tungmetaller inte ökade nära 
dumpningsplatsen. Bottenfaunan visade inga entydiga tecken på påverkan från 
dumpad ammunition.  
Vidare har laboratorietester visat att merparten av den tillförda trotylmängden snabbt 
brutits ned genom mikrobiologisk aktivitet i sedimenten till vilka nedbrytnings-
produkterna bundits hårt. Detta gäller både för dumpad ammunition i sjöar och i 
havet. Toxicitetstester har visat att mängden kvarvarande trotyl i sjövattnet inte hade 
någon akuttoxisk effekt på vattenloppa/ Daphnia. Liknande tester på havsvatten och 
extrakt av havssediment har visat att trotyl inte utövar någon toxisk påverkan på 
kräftdjur som lever på havsbotten.Slutsatsen blev att dumpad ammunition inte 
medför någon stor miljörisk.[15] 
I bilaga 5 (”PM-korrosion av bly i akvatisk miljö”) redovisar laborator Ulf Qvarfort 
vid Totalförsvarets Forskningsinstitut tre svenska fallstudier rörande korrosion och 
utlakning av bly från dumpad ammunition i akvatisk miljö. Slutsatserna av de tre 
fallstudierna är att miljöriskbedömningar avseende blyad ammunition i akvatiska 
system bör grunda sig på en trolig upplösningshastighet för metalliskt bly på 0,01 % 
per år eller med en väl tilltagen säkerhetsmarginal 0,1 % per år.  
 
Vätternvårdsförbundet  
Enligt Vätternvårdsförbundets rapport 39 beräknas Vättern varje år tillföras ca 10 ton 
bly[24]. Av detta beräknas Försvarsmakten inkl. FMV och ammunitionsfabriken i 
Karlsborg bidra med ca 6 ton bly i fast form (kulor etc). Rapporten publicerades dock 
1996 och avser åren 1993-1995 innan Försvarsmakten övergått till blyfri ammunition 
5,56 mm för huvuddelen av finkalibriga vapen, varför mängden idag bör vara 
väsentligt mindre. Övriga betydande blykällor är vattendragen (17 %), dagvatten (11 
%) och gruvavfall (3 %). Störst betydelse har den atmosfäriska depositionen av bly 
vilken beräknas uppgå till nästan 3 ton bly/år. På grund av Vätterns långa 
omsättningstid beräknas ca 95 % av tillförd blymängd stanna i sjön och anrikas i 
sedimenten. Mot bakgrund av de förhållanden som råder i Vättern beträffande pH, 
organisk halt, jonstyrka mm så är det troligt att bly har låg rörlighet och löslighet. 
[16] 
 
Tillståndet avseende bly i sediment i Vättern beskrivs bland annat i Rapport 75 från 
Vätternvårdsförbundet, vilken redovisar analys av sediment i syfte att undersöka hur 
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miljötillståndet utvecklats i ett långt tidsperspektiv – flera hundra år. Sedimentpropp 
i Vättern togs år 2001 söder om Visingsö på drygt 120 m vattendjup. Blyanalyserna 
visar att Vättern tidigt påverkats av blyföroreningar, troligen redan från medeltiden. 
Ursprunget till detta bly var till en del luftföroreningsnedfall från Europa, men 
blyisotopkvoten vittnar om påverkan från gruvverksamhet eller metallhantering i 
tillrinningsområdet. T.ex. har bergsbruk pågått i Åmmeberg nära norra Vättern 
åtminstone sedan medeltiden. Blyföroreningarna nådde sin kulmen på 1970-talet när 
inflytandet från bensinbly var som störst. [11] 
 
Miljöpåverkan från ammunition 
På lång sikt bestäms miljöpåverkan av i vilken grad ammunitionen är täckt med 
sediment när läckaget av sprängämnen väl börjar. Detta kan ta allt från 50-100 år i 
havet upp till hundratals år i sjöar innan metallhöljet kring ammunitionen har 
korroderat. Vid den tiden är sannolikt ammunitionen ordentligt täckt med sediment 
vilket skapar tillfredsställande förhållanden för mikrobiologisk nedbrytning och 
fastläggning till sedimenten.  
Muddring, organismer som rör upp sedimenten, nedbrytning, försurning är exempel 
på mekaniska och kemiska processer som kan öka risken för förorening. Preliminära 
resultat från pågående tester med itusågade granater och teoretiska beräkningar har 
visat att det tar mycket lång tid från det att det uppstått ett hål i metallhöljet tills dess 
att granaten är tom. [15]  
 
Andra miljöpåverkande verksamheter 
En femtedel av Vätterns tillrinningsområde utgörs av åkermark. En stor del av 
åkermarken är dessutom belägen på områden nära Vättern. Tidigare hantering av 
bekämpningsmedel inom både jord- och skogsbruk i och runt Vättern har resulterat i 
förhöjda halter av bekämpningsmedel i t ex fet fisk i Vättern. Jordbruket påverkar yt- 
och grundvattnets kvalitet och kvantitet även genom läckage av näringsämnen 
(fosfor och kväve) samt genom dikning och uttag för bevattning och vid spridning av 
stallgödsel vid olämpliga tidpunkter och förutsättningar på året.  
Vättern beräknas årligen tillföras flera hundra kubikmeter oförbränt drivmedel från 
båtmotorer, främst utombordsmotorer. Enligt Faktablad om motorteknik framtagen 
av Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Svenska Petroleuminstitutet m fl., 2008 bedöms 
20-30% av tankad bensin hamna i vattnet.[26] 
 

6.4 Utsläpp till mark och vatten  
Skjutverksamhet medför en tillförsel av metaller samt mindre mängder 
explosivämnen. Huvuddelen av explosivämnena förbränns vid avfyrning men mindre 
mängder kan spridas i närområdet.  
 
I tabell 4 nedan redovisas den årliga tillförseln av metaller i vatten för olika 
ammunitionstyper. Beräkningen utgör en prognos av framtida maximala årliga 
utsläpp. I nollalternativet grundas beräkningarna på den tillståndsgivna mängden, 
dvs. 1000 skott. Beräkningarna anges i kg. 
I redovisade mängder ingår inte metallinnehållet i hylsorna för finkalibrig 
ammunition då dessa samlas i hylsfångare i flygfarkosten. Inte heller hylsorna från 
Akan 27 mm skott som skjuts från helikopter ingår då dessa samlas i hylsfångare i 
helikoptern.  
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Uppgifter om innehåll i ammunitionen har hämtats från Ammunitionskatalog 2001 
samt från FOA:s dokument som redovisar restprodukter från militärt använda krut 
och sprängämnen (FOA, nr 96-1793/S, daterat 1996-04-15). Beräkningsmodell är 
framtagen av Försvarsmakten. 
 
Tabell 4 Utsläpp av metaller till vatten för sökt maximal skjutverksamhet.   

Mängderna redovisas i kg/år och avser metaller i fast form  
Ämne Nollalternativ 

kg/år 
Sökt verksamhet 

kg/år 
Järn och 
stållegeringar(Fe) 

496 9 323 

Koppar (Cu) 25 865 
Zink (Zn)  24 
Bly (Pb)  217 
Antimon (Sb)  2,9 

 
Utöver ovan nämnda metaller innehåller rökhuvudet på övningsraketen 
metallföreningen Titantetraklorid och utgör 60 ml/rökhuvud. Detta ger en totalmängd 
av 9 liter titantetraklorid/år. Titantetraklorid bryts snabbt ned i vatten. Vissa andra 
metaller kan ingå men i mycket små mängder och redovisas inte här. Utsläpp till 
mark bedöms inte ske.  
 
I prognosen för den sökta verksamheten tillkommer nyttjandet av finkalibrig 
ammunition och nyttjandet ökar av grovkalibrig ammunition i förhållande till 
nollalternativet. Skjutverksamheten medför därmed en ökad tillförsel av metaller i 
vatten varav den största mängden utgörs av järn och stållegeringar, samt av bly och 
koppar.  
 
Den sökta verksamhetens totala blytillförsel till Vättern uppgår till ca 217 kg/år, 
varav merparten hamnar i bottensedimenten. Det finns forskningsresultat som 
indikerar att i storleksordningen 0,01 % per år av den tillförda totalmängden bly i 
akvatiska system kan förväntas korrodera och därigenom bli biotillgänglig (se även 
utrednings-PM från FOI, bilaga 5).  
Flertalet studier avseende korrosions- och lakningsegenskaper hos blyad ammunition 
som refereras i litteraturen är emellertid utförda på delvis redan vittrad/korroderad 
ammunition i skjutvallar och målområden på skjutfält. Därför figurerar ofta uppgifter 
om väsentligt högre korrosionshastigheter för blyad ammunition[16]. I skjutvallar 
föreligger oftast en viss mängd organogent material som medverkar till 
komplexbildning och därigenom till en ökad upplösning av bly [30]. Trots detta är 
lakbarheten hos blyad ammunition påfallande låg även i terrestriska system. 
Lakförsök utförda i laboratorieskala på blyförorenad sand från kulfång/målområden 
med mycket höga blyhalter (>10 000 mg/kg TS) indikerar att i storleksordningen 
0,001-0,01 % av den ursprungliga blymängden ”går i lösning” vid fastfasförhållandet 
1:1 [27]. Andra studier pekar på korrosionshastigheter mellan 0,1-0,5 % per år för 
blyad ammunition i skjutvallar (se även bilaga 5). 
 
Bottensedimenten i Vättern utgör en väsentligt mindre reaktiv miljö, med mindre 
mängder organiskt material, än vad t ex en skjutvall eller ett målområde på ett 
skjutfält utgör. Dessutom är pH-värdet i Vättern neutralt, vilket medför att det bly 
som tillförs Vättern binds relativt hårt till partiklar i bottensedimenten. Med en väl 
tilltagen säkerhetsmarginal skulle 0,1 % bly per år kunna förväntas ”gå i lösning” 
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och tillföras vattenrecipienten. Utgående från den sökta verksamhetens totala 
blytillförsel på 217 kg/år skulle således i ett ”värsta-fall-scenario” maximalt 217 
gram per år lakas ut från sedimenten och därigenom bli biotillgängligt.   
Med hänsyn tagen till utspädnings- och omsättningsförhållandena i den aktuella 
vattenvolymen kommer inte heller denna blymängd att kunna ge upphov till mätbara 
haltförändringar i vattenrecipienten.  
 
Därigenom kan inte heller någon påverkan på ytvattenkvalitet, dricksvattenkvalitet 
eller akvatiskt liv i området förväntas till följd av den blytillförsel som den sökta 
verksamheten medför.  

6.5 Utsläpp till luft  
Den sökta verksamheten ger upphov till måttliga utsläpp till luft. Dessa utsläpp 
utgörs främst av kväveoxider, koldioxid, koloxid, partiklar och kolväten. 
 
Delar av dessa utsläpp fastnar på omgivande vegetation m.m. och lakas ut till mark 
och vattendrag vid nederbörd. Delar av utsläppen sprids via luft och transporteras till 
andra delar av regionen, för att där deponeras på vegetation och laka ut till 
omgivande mark och vatten vid nederbörd. De miljökonsekvenser som dessa 
föroreningar ger upphov till är dels globala i form av förstärkt växthuseffekt och dels 
regionala/lokala i form av ozonbildning, övergödning och försurning. 

6.5.1 Skjutverksamhet  
I tabell 5 nedan redovisas en prognos för årlig maximal utsläpp av koldioxid (CO2), 
kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOx), ammoniak (NH3) m.m. från skjutning med 
finkalibrig och grovkalibrig ammunition. Beräkningarna anges i kg. I nollalternativet 
grundas beräkningarna på den tillståndsgivna mängden, dvs. 1000 skott. 
 
Tabell 5 Utsläpp till luft från skjutverksamhet från sökt verksamhet.  

Mängderna redovisas i kg/år  
Ämne Nollalternativ 

kg/år 
Sökt verksamhet  

kg/år 
Koldioxid, CO2 6,5 118 
Kolmonoxid, CO 5,7 47,4 
Kvävgas, N2 5,7 57,9 
Vatten, H2O 1,5 42,7 
Vätgas, H2  0,1 2,35 
Kväveoxider, NOx 0,07 0,43 
Kol (sot) 0,69 1,65 
Metan, CH4 0,69 1,65 
Ammoniak, NH3 0,42 1 
Myrsyra, HCOOH 0,042 0,1 

6.5.2 Flygverksamhet  
I tabell 6 nedan redovisas en prognos för maximal årlig utsläpp av koldioxid (CO2), 
kolmonoxid (CO), kolväten (HC) och kväveoxider (NOx) för sökt flygverksamhet. 
 
Emissionerna från ett flygvarv har antagits motsvara en LTO (landing and take off). 
En militär LTO-cykel omfattar följande moment: Uppställning och taxning ut till 
start, start, stigning, inflygning, landning och taxning till uppställningsplatta, även en 
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horisontell avgränsning 10 km från flygplatsen tillämpas. Emissionerna från 
helikopterverksamheten har beräknats utifrån bränsleförbrukning under timme. 
Nollalternativet har beräknats på 500 flygvarv/år med JAS39 GRIPEN. 
 
Tabell 6 Prognos utsläpp till luft från sökt flygverksamhet årligen i ton 

Ämne Nollalternativ 
(ton/år) 

Flygskjutning 
(ton/år) 

Koldioxid, CO2  203 1 157 

Kolmonoxid, CO  0,55 1,82 

Kolväten, HC  0,05 0,22 

Kväveoxider, NOx  0,35 8,36 

 
I prognosen för den sökta verksamheten ökar utsläpp till luft i förhållande till 
nollalternativet.  

6.5.3 Transporter etc. 
Transporterna till och från anläggningen sker ca tre gånger i veckan generellt under 
45 veckor per år. Avståndet landvägen till Karlsborgs är 19 km, enkel väg. Dessa 
transporter sker på allmänna vägar, i huvudsak väg 195, samt inom området.  
Transporter ger upphov till buller och utsläpp till luft i form av bland annat 
kväveoxider (NOx), koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO), kolväten (HC) och 
partiklar. Miljöeffekter är bland annat övergödning, global uppvärmning och 
försurning.  
 
De transporter som sker till och från skjutmålet är i huvudsak av samma omfattning i 
både sökt verksamhet och nollalternativet och bedöms inte utgöra en betydande del 
av verksamhetens miljöpåverkan eller av den totala störningen i området.  
 
I tabell 7 nedan redovisas uppskattning av utsläpp till luft från transporter, 
motorfordonsverksamhet och drivmedelshantering. Beräkningarna är utförda, utifrån 
uppgifter om årlig bränsleförbrukning, enligt Artemis modell med kompletteringar 
från EMV, ett datorprogram för beräkning av vägtrafikens avgasemissioner, 
transporter enligt viktat medel/km, vilket inkluderar utsläpp från kallstarter och 
avdunstning. 
 
Tabell 7 Utsläpp till luft  

Ämne Mängd 
Koldioxid, CO2, (ton/år) 2,2 

Kolmonoxid, CO (kg/år) 1,4 
Kolväten, HC, (kg/år) 0,17 

Kväveoxider, NOx (kg/år)  2,5 

Partiklar, PMm (kg/år) 0,23 

Svaveldioxid, SO2 (kg/år)  0,01 
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Luftmiljön i Karlsborgs kommun belastas av bland annat utsläpp från vägtrafik och 
arbetsfordon, flygtrafik, uppvärmning, industriprocesser och övrig 
försvarsverksamhet i Karlsborg.  
 

I tabell 8 redovisas emissioner till luft från trafiken på väg 195 i höjd med Brevik. 
Redovisade siffror avser Vägverkets mätningar år 2009 på en sträcka av  
1 km och med en fordonsmängd på 1474 fordonsrörelser varav 374 avser tung trafik. 
Emissionsvärdena är hämtade från Vägverket och beräkningarna har gjorts i Artemis 
modellen med kompletteringar från EMV.  
 
Redovisade siffror för Karlsborgs kommun avser personbilar under år 2009 och är 
hämtade från Naturvårdsverket; Utsläpp i siffror.  
 
I kolumnen sökt verksamhet inkluderas utsläpp till luft från ammunition, flyg och 
transporter.  
 
Tabell 8 Jämförelse med utsläpp från vägtrafik samt verksamhetens emissioner, ton/år 

Ämne Vägtrafik, väg 195 
(sträcka 1 km) 

Personbilar i 
Karlsborgs 
kommun 

Sökt 
verksamhet 

 
Koldioxid CO2  

(ton/år) 
137,2 10 333 1 159 

Kolmonoxid, CO 
(ton/år) 

0,806 108 1,87 

Kväveoxider, 
NOx (ton/år) 

1,038 18 8,36 

Kolväten, HC 
(ton/år) 

0,134 22 0,20 

 
De totala utsläppen till luft från sökt verksamhet bedöms som små i jämförelse med 
andra närliggande källor. Utsläppen till luft från verksamheten vid Karlsborgmålet 
Hammaren bedöms således inte vara av den omfattningen att det skulle medföra 
allvarliga konsekvenser för miljön och människors hälsa vid sökt verksamhet.  

6.5.3.1 Luktande ämnen 
I den internationella normen för det civila flygdrivmedlet Jet A-1 anges gränsvärdet 
för merkaptansvavel till max 0,002 mass-%, (20 ppm).  
Försvarets materielverk har vidtagit åtgärder för att minska luktolägenheter från 
flygfotogen 75. År 1993 beslöt Försvarsmakten att förändra specifikationen på 
flygfotogen 75, så att kraven på tillåten mängd svavelföroreningar (merkaptaner) 
skärptes från ca 20 ppm till en analytisk nollnivå (ca 4 ppm). Detta innebär att från 
och med sommaren år 1993 har alla leveranser av flygfotogen innehållit den lägre 
nivån svavelföroreningar. Denna åtgärd har minskat luktstörningarna avsevärt, 
dock finns fortfarande en del luktolägenheter kvar. Att ytterligare 
sänka svavelföroreningshalten i flygfotogen 75 är i dagsläget omöjligt 
då Försvarsmaktens leverantörer av flygfotogen inte kan leverera en produkt 
med lägre halt av svavelföroreningar. 
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6.6 Kemikalier  
I verksamheten hanteras ett tjugotal olika kemikalier. De kemikalier som nyttjas är i 
huvudsak drivmedel till fordon och maskiner samt målarfärg. I övrigt nyttjas mindre 
mängder oljor, färg och liknande. Dessa redovisas i bilaga 4, MKB, Förteckning över 
råvaror och kemiska produkter.  
Kemikalierna förvaras i kemikalieskåp i ett låst rum. Drivmedel och oljor förvaras i 
en miljöcontainer.  

6.7 Avfall  
Det avfall som uppkommer inom skjutfältet består i huvudsak av  

• hushållsavfall  
• slam från avloppsanläggningens trekammarbrunn och slamtank  

 
Utöver det uppkommer mindre mängder farligt avfall som olje- och färgrester, 
batterier, glödlampor mm.  
 
Hushållsavfall läggs i en märkt tunna utanför bommen. Tömning av tunnan sker 
genom Karlsborg kommun försorg. Farligt avfall så som spilloljor, batterier, 
glödlampor och liknande transporteras genom Försvarsmaktens försorg till Miljö-
/Återvinningsstationen på K3 där det sorteras i för ändamålet avsedda behållare.  
 
Träavfall som uppkommer till följd av övnings- och skjutverksamheten samlas ihop i 
en container för målrester etc. En civil entreprenör tömmer containern efter 
beställning.  
 
Den mängd oexploderad ammunition som ligger åtkomlig på området med känd 
position betraktas som explosivt avfall. Detta avfall omhändertas och destrueras på 
målområdet i enlighet med särskilt tillstånd av Räddningsverket, numera 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och enligt SÄKGI 
instruktion. 
 
Jämfört med nollalternativet bedöms den sökta verksamheten generera oförändrad 
mängd farligt avfall och övrigt avfall.  
 

Avfallshanteringen bedöms ske enligt gällande lagstiftning och rutiner finns 
upprättade genom verksamhetens egenkontroll. 

6.8 Risk- och säkerhetsfrågor  
Vid skjutverksamhet avlyses aktuellt riskområde enligt Länsstyrelsens föreskrift. All-
mänheten orienteras om skjutverksamhet via varningsmeddelanden och via 
informationscentral Karlsborg samt på FMV´s (Försvarets materielverk) hemsida. 
Avlysningar annonseras på anslagstavlor. Detta förfarande är väl etablerat. 
Övervakning av aktuellt område bedrivs och området är dessutom avstängt med 
bommar. 
 
Vid avlysning får ingen befinna sig inom riskområdet. Då båtar passerar genom 
riskområdet görs uppehåll i skjutningarna intill dess att båten åter är utanför 
riskområdet.  
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Risken för skada för allmänheten bedöms som liten så länge förbudsskyltar och 
skjutvarningar respekteras. Vid oreglerad vistelse inom området finns risk för 
allvarliga skador.  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, där f.d. Räddningsverket 
ingår, meddelar föreskrifter och allmänna råd avseende bl.a. brandfarliga och 
explosiva varor, civilt försvar, räddningstjänst och förebyggande åtgärder enligt 
lagen om skydd mot olyckor och transport av farligt gods. 
 
I verksamheten sker ett systematiskt arbete med att förhindra olyckor och att ha 
beredskap om olyckor ändå skulle inträffa. Detta gäller både för nollalternativet och 
den sökta verksamheten och omfattar egenkontroll, systematiskt brandskyddsarbete, 
rutiner för tillsyn och utbildning.  
 
All flygverksamhet omgärdas av mycket höga säkerhetskrav. En 
haveriinstruktion/rutin finns för hur verksamheten ska agera vid haveri.  
 
Flygbränsle kan ej dumpas från flygplan och ingen flygbränslehantering sker på 
målområdet. Vid flygplanshaveri kan utsläpp till miljön inte uteslutas men den risken 
bedöms som liten.  

7 MILJÖKONSEKVENSER  

7.1 Buller  
Den militära verksamheten medför buller vid flygskjutning.  
Bullerberäkningar har utförts för flygskjutmålet Hammaren och redovisas i sin helhet 
i Bilaga 1. Resultaten visar att det är JAS 39 och SK60 varv 1 som berör flest boende 
över LAmax 70 dB(A). Varv 1 används i mycket begränsad omfattning. Det är som 
mest ca 10 boende som kan förväntas beröras av ljudnivåer över LAmax 80 dB(A) från 
flygverksamheten. Det är endast för skjutning med tung kulspruta från helikopter 
som ca 20 boende kan förväntas beröras av riktvärdet 65 dB(A), I. Ett fåtal fritidshus 
kan beröras av motsvarande nivåer. 
 
Flygbuller medför normalt inga vibrationer som överskrider människans normala 
känseltrösklar. Detta medför att det knappast finns en koppling mellan buller och 
vibrationer orsakade av flygverksamheten. 
 
Det finns djurhållare, lantbrukare och hästägare i Brevik och Ulvhult nära Hjo. 
Buller ska hållas på en låg nivå och får inte försämra djurens hälsa enligt 
jordbruksverket regelverk. Riktvärden för djurhållning finns endast för konstanta ljud 
i djurstallar och liknande. Detta är inte jämförbart med buller från flyg- och 
skjutverksamhet. Det finns gårdar med nötkreatur eller travhästar som ligger alldeles 
intill militära flygplatser med JAS 39 verksamhet som medför maximala ljudnivåer 
på uppåt 100 dBA utan att djuren blir påverkade av verksamheten.  
 
Bullrets påverkan på möjligheten till rekreation och friluftsliv bedöms som 
begränsad. Den sökta verksamheten begränsas av tillståndet totala ram på 50 dagar 
och verksamhet genomförs endast i undantagsfall under skjutfria perioder.  
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7.2 Vatten 
Verksamhetens omfattning har de senaste åren varit relativt liten, vilket gör att den 
sökta verksamheten, om den behöver utnyttjas maximalt, kommer att medföra ökade 
utsläpp till vatten. Detta beror på att nyttjandet av finkalibrig ammunition tillkommer 
samt att användningen av grovkalibrig ammunition ökar. 
 
Den sökta verksamhetens totala blytillförsel till Vättern uppgår till maximalt 217 
kg/år, varav merparten hamnar i bottensedimenten. Det finns forskningsresultat som 
indikerar att i storleksordningen 0,01 % per år, eller med en väl tilltagen 
säkerhetsmarginal maximalt 0,1 % per år av den tillförda totalmängden bly kan 
förväntas korrodera och därigenom bli biotillgänglig (se även bilaga 5). 
 
Flertalet studier avseende korrosions- och lakningsegenskaper hos blyad ammunition 
är utförda på delvis redan vittrad/korroderad ammunition i skjutvallar och inom 
målområden på skjutfält. Därför figurerar ofta uppgifter om väsentligt högre 
korrosionshastigheter för blyad ammunition [16]. Bottensedimenten i Vättern utgör 
en väsentligt mindre reaktiv miljö, med mindre mängder organiskt material, än vad    
t ex en skjutvall eller ett målområde på ett skjutfält utgör. Dessutom är pH-värdet i 
Vättern neutralt, vilket medför att det bly som tillförs Vättern binds relativt hårt till 
partiklar i bottensedimenten.  
 
Att så mycket som 0,1 % av den totalt tillförda blymängden eller högst 217 g/år 
skulle ”gå i lösning” och tillföras vattenrecipienten måste mot bakgrund av 
ovanstående betraktas som mindre sannolikt. Även om 217 g bly/år i ett ”värsta-fall-
scenario” löses ut och blir biotillgängligt så är den tillförda blymängden, till följd av 
utspädnings- och omsättningsförhållandena i den aktuella vattenvolymen, inte 
tillräckligt stor för att åstadkomma någon mätbar haltförändring avseende bly i 
vattenrecipienten. Därigenom kan inte heller någon påverkan på ytvattenkvalitet eller 
akvatiskt liv i området förväntas. Inte heller kan dricksvattennormer, miljökvalitets-
normer och gällande nationella riktvärden för ytvatten förväntas överskridas till följd 
av den sökta verksamheten.   
   

7.3 Mark  
Inga eller ringa miljökonsekvenser bedöms förekomma för omgivande markområden 
av sökt verksamhet. Inte heller bedöms det ske någon betydande spridning av 
föroreningar via grundvatten eller allvarlig påverkan på Vättern som vattentäkt av 
sökt verksamhet. 
 
Risken att människor kan exponeras för eventuella föroreningar är minimal då 
landstigningsförbud gäller inom Enebågens markområde och inom riskområde 7 över 
vatten råder vid avlysning förbud att bada, fiska, dyka och ankra. 

7.4 Luft  
Utsläpp till luft ökar jämfört med nollalternativet. I jämförelse med andra källor i 
närheten motsvarar den sökta verksamhetens utsläpp till luft en liten del. De totala 
luftföroreningshalterna och nedfallet av kväve på några kilometers avstånd från 
flygskjutmålet påverkas i mycket liten omfattning av bidragen från sökt verksamhet. 
 
Det finns inga direkta mätningar gjorda av luftkvalitén i anslutning till målområdet. 
Tillskott av luftföroreningar bedöms dock inte medföra att kritiska nivåer för 
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vegetationsskador eller gränsvärden för hälsoeffekter överskrids. De skyddsvärda 
områdena i målets omgivningar bedöms inte heller påverkas av luftförorenings-
utsläppen från den sökta verksamheten. 

7.5 Landskapsbild  
Landskapsbilden utgör en samlad visuell upplevelse av landskapet, dess 
beståndsdelar och uppbyggnad. Miljöprövningen görs för en verksamhet som inte 
kommer att skilja sig väsentligt från hur området tidigare använts. Befintliga 
byggnader och anläggningar kommer att utnyttjas och verksamheten kommer att 
koncentreras till perioder då få personer befinner sig i närområdet.  
 
Landskapsbilden bedöms således inte förändras nämnvärt eller påverkas negativt av 
nu sökt verksamhet i jämförelse med nollalternativet. 

7.6 Naturmiljö  
Naturmiljöintresset avser skydd och vård av värden i natur- och kulturlandskapet. 
Bevarandet av naturmiljöer är en förutsättning för den biologiska mångfald som är 
grunden för biologisk utveckling och ekologisk balans. Kunskapen om var 
skyddsvärd natur finns skall medföra att dessa områden inte kommer att påverkas 
negativt av verksamheten.  
 
Fåglar och djur kan i vissa fall påverkas av bullrande verksamhet enligt 
Naturvårdsverkets rapport 5351. I dagsläget förekommer det redan buller från 
flygplan, båtar, skott och trafik kring området.  
 
Försvarsmakten har redan idag inarbetade rutiner för att ta hänsyn till Vätterns 
fiskeregler och fredade områden. Varken nuvarande eller kommande verksamhet 
bedöms begränsa eller innebära några utökade restriktioner för fiske eller sjöfart i 
Vättern.  

7.6.1 Påverkan på Natura 2000-området 
Flygskjutmålet ligger inom Natura 2000 område enligt Art- och habitatdirektivet. 
Detta beskrivs ovan under punkt 5.1.2.3. Den sökta verksamheten är inte av den 
karaktären att den utgör ett typiskt hot för målsättningen för naturtyperna i Vättern. 
Hoten är bl. a skogs- och jordbruk, reglering och vattenuttag, täta fågelkolonier, 
fiske, exploatering av strandområdet, mänsklig tillförsel av humusämnen, partiklar 
eller näringsämnen samt utsättning/förekomst av främmande arter.  
 
Vad beträffar de för Vättern relativt unika bestånden av röding och harr så visar 
hittills utförda statusundersökningar att ”hoten” mot dessa arter främst utgörs av ett 
ökat fisketryck, klimatförändringar, introduktion av främmande arter samt 
förhållanden i de vattendrag där harren leker. Försurning eller utsläpp av 
föroreningar relaterade till militär, kommunal eller industriell verksamhet i 
anslutning till Vättern bedöms inte som någon direkt orsak till rödingens och harrens 
tillbakagång i Vättern.  
 
Försvarsmaktens verksamhet vid flygskjutmålet medför visserligen ökad tillförsel av 
projektiler i vattnet jämfört med nollalternativet, men dessa består främst av järn och 
stållegeringar, bly och koppar. För sökt verksamhet görs bedömningen att bly har låg 
rörlighet och löslighet med tanke på Vätterns nära neutrala pH-halt, organisk halt, 
jonstyrka mm.  
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Överhuvudtaget har hittills utförda kartläggningar av recipientförhållandena i Vättern 
inte kunnat påvisa att statusen i vattenförekomsten är försämrad till följd av påverkan 
från metaller och eventuella organiska föroreningsämnen relaterade till den militära 
verksamheten.  
 
Sammantaget görs bedömningen att skyddsvärda miljöer inte skadas nämnvärt och 
att bevarandet av de arter som ska skyddas inte försvåras av Försvarsmaktens 
planerade utökning av verksamheten vid flygskjutmålet Hammaren. Mot bakgrund 
därav görs också bedömningen att berörda Natura 2000-området inte kommer att 
påverkas i den grad att en särskild prövning enligt 7 kap 28 a § Miljöbalken behöver 
genomföras. 

7.7 Kulturmiljö  
Kulturmiljön i närområdet bedöms inte påverkas negativt av sökt verksamhet i 
jämförelse med nollalternativet. 

7.8 Rekreation och friluftsliv  
Konsekvenserna för rekreation och friluftsliv har sin utgångspunkt i påverkan på det 
aktuella områdets attraktivitet och tillgänglighet. Påverkan kan gälla fysiskt intrång 
och minskad tillgänglighet till attraktiva områden samt förändrad kvalitet genom 
ökat buller och föroreningar.  
 
Bullrets påverkan på möjligheten till rekreation och friluftsliv ökar från tidigare då 
antalet verksamhetsdagar ökar i det sökta alternativet jämfört med nollalternativet. 
Vättern med öar och fastlandet används av allmänheten för rekreation och friluftsliv. 
I dessa områden vistas människor regelbundet, varför en viss risk för 
störningseffekter föreligger. Personer, som besöker frilufts- och naturområden, vistas 
utomhus och kan av den anledningen antas vara störningsbenägna. De flesta besök i 
sådana områden sker emellertid vid tider då flygverksamheten är av ringa 
omfattning, helger och semestrar, varför problemet ändå bedöms vara av mindre 
omfattning. 

7.9 Markanvändning  
Det sker ingen förändrad markanvändning inom flygskjutmålet Hammaren än den 
militära verksamheten och viss begränsad skogs- och markskötsel som genomförs av 
Försvarsmakten och Fortifikationsverket. Flygskjutmålet Hammaren, Enebågen och 
Sidön har nyttjats sedan 1950-talet och det finns en stor mängd OXA inom 
skjutfälten. Oavsett om verksamheten fortsätter eller avbryts kommer området 
troligen aldrig att kunna röjas så att det blir riskfritt att vistas inom området.  

7.10 Naturresurser 
Naturresurser i området utgörs främst av Vättern och dess fisktillgång. Brisant 
ammunition används inte och då undervattenssprängning inte sker bedöms 
verksamhetens påverkan på fisk och växtlighet i området som liten.  
 
Verksamheten bedöms inte nämnvärt påverka naturresurser i området. 
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7.11 Energi- och resursförbrukning 
Verksamhetens energiförbrukning är uppdelad i två delar, uppvärmning och 
verksamhetsförbrukning som båda består av el. Uppgifter om energiförbrukningen 
finns i beskrivet under punkten 2.3.3 och har hämtats från fastighetsägaren, som i 
egenskap av förvaltare ansvarar för energiförsörjningen inom området. 
Energibehovet bedöms som ungefär likvärdigt i både nollalternativet och i den sökta 
verksamheten.  
 
I verksamheten hanteras liten mängd olika kemikalier samt brandfarliga och 
explosiva varor. Dessa redovisas i bilaga 4 till MKB, ”Förteckning över kemiska 
produkter”. Jämfört med nollalternativet bedöms mängderna kemikalier, 
brandfarliga- samt explosiva ämnen vara ungefär likvärdiga. Kemikaliehanteringen 
sker enligt gällande lagstiftning och rutiner finns upprättade genom verksamhetens 
egenkontroll. 

7.12 Vattenkontroller 
Vattenkvaliteten i Vättern kontrolleras regelbundet i ett antal mätpunkter. I själva 
Vättern utförs vattenkemiska/planktiska provtagningar i två mätstationer: 

• Edeskvarna belägen södra Vättern i höjd med Habo 
• Jungfrun belägen i höjd med Motala – Karlsborg 
 
Båda stationerna uppvisar i princip likartade förhållanden. 

 
Dessutom ingår 16 vattendrag som mynnar i Vättern i kontrollprogrammet. I 
miljöövervakningsprogrammet för Vättern ingår bland annat vattenprovtagning i ett 
antal punkter. 
 
Figur 20 nedan visar kontrollpunkterna i flygskjutmålets närhet. 
 

 
Figur 20 Vattendrag som ingår i kontrollprogrammet för Vättern.  

     Källa: Vätternvårdsförbundet 
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8 DISKUSSION 
Miljöprövningen genomförs för en verksamhet som inte kommer att skilja sig 
väsentligt från hur området tidigare använts. Vad avser markanvändning och 
landskapsbild sker inga förändringar jämfört med nollalternativet. Verksamhetens 
huvudsakliga miljökonsekvenser utgörs av buller och i mindre utsträckning av 
utsläpp till vatten och luft.  
 
Hittills utförda kartläggningar av Vätterns miljöstatus har inte kunnat påvisa att 
vattenkvaliteten generellt är försämrad till följd av påverkan från tungmetaller och 
organiska ämnen. Den sökta verksamhetens påverkan på mark- och vattenmiljö 
bedöms ringa, då utsläpp till vatten huvudsakligen utgörs av vissa tungmetaller. 
Riskerna för metallpåverkan på organismer är vanligtvis störst i vatten med låga pH-
värden och en hög andel organogent material i vatten- och sedimentmiljön.               
Vättern uppvisar i det närmaste neutrala pH-förhållanden och är en näringsfattig 
vattenrecipient med låg andel organogent material i sediment- och vattenmiljön. 
 
På sikt kan den påverkan som trots allt sker förväntas minska till följd av att 
användningen av blyfri ammunition ökar. Försvarsmakten använder redan idag blyfri 
5,56 och 12,7 mm ammunition och det sker fortlöpande utveckling av vapen och 
miljövänligare ammunitionstyper. 
 
Det finns inga vattenuttag i närheten av flygskjutmålet. Risken för påverkan på 
dricksvattenkvaliteten bedöms vara liten främst p g a Vätterns storlek och den 
utspädningseffekt som därigenom uppkommer i vattenmassan, men också på grund 
av den relativt låga lakbarheten och reaktiviteten hos  metalliskt bly i den blyade 
ammunition som tillförs bottensedimenten. Troligen ligger det stora mängder 
ammunition och metallskrot inom och i anslutning till det aktuella målområdet, 
eftersom skjutverksamhet pågått ända sedan 1950- och 1960-talet. Trots detta har 
hittills utförda studier av bottenfauna/bottenflora och av vattenrecipientens status inte 
kunnat påvisa någon påtagligt negativ påverkan orsakad av metallutlakning från de 
projektiler och den ammunition som tillförts Vättern under närmare 60 års 
verksamhet. Växt- och djurlivet vid målområdet har förmodligen anpassat sig till 
pågående verksamhet och någon större förändring av livsbetingelserna för växter och 
djur i området bedöms inte komma att ske till följd av den sökta verksamheten.  
Sammanfattningsvis bedöms den sökta verksamhetens påverkan på luft, vatten, 
mark, sediment och berörda ekosystem vara ringa.  
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1 SAMMANFATTNING 
 
Bullerberäkningar har utförts för flygskjutmålet Hammaren. Verksamheten avser 
flygverksamhet med stridsflygplan, skolflygplan och helikoptrar, samt skjutning 
från stridsflygplan och helikopter. 

Beräkningarna har utförts enligt trafikbullerutredningens betänkande SOU 
1975:56, "Flygbuller" och de direktiv som ges i infrastrukturpropositionen 
1996/97:53 med fastställd svensk modell för flygbullerberäkningar. En 
uppdaterad beräkningsmodell har fastställts under 2010. Modellen har dock ej 
ännu implementerat militära flygdata. Metoderna skiljer sig endast marginellt 
från varandra Flygbullernivå (FBN) har ej beräknats. Den genomsnittliga 
maximala ljudnivån LAmax redovisas för inflygningar mot flygmål med 
stridsflygplan, skolflygplan och helikopter. Beräkningarna har gjorts med hänsyn 
till markdämpning. Resultatet redovisas i form av dB-nivåkurvor utritade på 
topografiska kartor. 

Beräkningar har även genomförts ljudutbredning från skjutning mot flygmålet 
från stridsflygplan, skolflygplan och helikoptrar. 

Antal boende och antal fastigheter inom respektive bullerkontur redovisas för de 
olika beräkningsalternativen avseende flygbuller och skottbuller. 

En allmän beskrivning av buller och flygbuller med en översiktlig beskrivning av 
bullers hälsoeffekter samt riktvärden finns i slutet av dokumentet. 

Resultaten visar att det är JAS 39 och SK 60 varv 1 som berör flest boende över 
LAmax 70 dB(A). Varv 1 används i mycket begränsad omfattning. Det är som 
mest ca 10 boende som kan förväntas beröras av ljudnivåer över LAmax 80 dB(A) 
från flygverksamheten. 

Det är mycket få boende som berörs av ljudnivåer över riktvärdena. Det är endast 
för skjutning med tung kulspruta från helikopter som några boende, ca 20 st, kan 
förväntas beröras av över riktvärdet1 65 dB(A),I. Det är även några fritidshus 
som kan beröras av motsvarande nivåer.  

2 BAKGRUND  
WSP Akustik har på uppdrag av Försvarsmakten utfört en bullerutredning av 
skjutverksamheten. Den bullerutredningen är en bilaga till MKB för den sökta 
verksamheten. 

3 SÖKT VERKSAMHET 
Den sökta verksamhet består av anläggningar och verksamheter inom skjutmålet 
som behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen och denna bilaga avseende 
bullerutbredning.  

                                                 
1 Dag/kvällstid och dagtid. 
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Vid sökt verksamhet uppgår förbrukad ammunition till drygt 54 000 skott skarp 
finkalibrig ammunition från helikopter samt 25 000 skott grovkalibrig 
ammunition 20 – 40 mm från JAS 39 Gripen och 150 övningsraketer från SK60. 

4 OMGIVNING MED BEFOLKNING 
Verksamheten är lokaliserad till flygskjutmålet Hammaren. Skjutmålet ligger 
sydost om Karlsborg i Karlsborgs kommun i Västra Götalands län, se karta i 
Figur 1.  

 

Figur 1 Översiktlig karta över lokalisering av flygskjutmålet Hammaren 
Inom radie av 6 km finns strax under 400 mantalsskrivna personer, strax under 
100 småhus på lantbruk, ca 100 småhus och ca 50 fritidshus.  
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5 UNDERLAG REDOVISNING AV FLYGBULLER 

5.1 Allmänt 
Underlag gällande flygvarv och trafikomfattning har erhållits från kap 1, 
verksamhetsbeskrivning, sammanställd av Försvarsmakten såsom ansvarig för 
flygskjutmålet Hammaren.  

Bullerunderlaget för de ingående flygplantyperna har beräknats som 
genomsnittlig maximal ljudnivå för start respektive landning vid + 15°C och 
70 % relativ fuktighet. Bullermattor för de ingående flygplan- och 
helikoptertyperna har tagits fram med underlag från 

· fältmätningar 

· SAAB, Linköping 

· FAA Integrated Noise Model (INM) Data Base  

- FAA Helicopter Noise Model (HNM) samt 

· flygplantillverkare och flygbolag 

HKP14 och HKP15 är nyutvecklade helikoptrar. HKP15 finns dokumenterad 
genom mätningar. För HKP14 finns ännu inga resultat på den modifierade 
helikoptertyp FMV beställt. För beräkningarna har preliminära data avseende 
liknande helikopter använts. 

5.2 Militära flygplantyper/helikoptrar 
Flygning mot skjutmål sker i huvudsak med stridsflygplan JAS 39 Gripen, 
skolflygplan SK 60 och helikoptrar HKP 10 och HKP 15. I framtiden kommer 
även HKP 14 och HKP 16 att förekomma.  

5.3 Flygvägsvarv och begränsningsområdet 
Flygskjutningar på flygskjutmålet Hammaren sker mot förankrade mål i sjön. 
Flygplanen, som följer ”skjutvarvet”, genomför ett antal övningsdykningar mot 
det angivna målet för att kontrollera att piloten ligger rätt i flygvarvet. Därefter 
genomför piloten ett antal skarpskjutningar mot målen. I nedanstående figur 
redovisas principiellt hur flygvarven ser ut vid flygning mot Flygskjutmålet 
Hammaren. 

Totalt över året planeras det att kunna genomföras som mest 
ca 2 150 flygvarv/passager för flygplan vid skjutverksamhet på Karlsborgsmålet 
Hammaren. Skjutningarna genomförs till huvuddel under dagtid men kan även 
genomföras under kvällstid i begränsad omfattning och i mycket begränsad 
omfattning nattetid. Flyghöjder i skjutvarvet är företrädesvis på låg höjd 
50 - 800 m. 

Helikopterverksamheten planeras att ske inom området som mest under 
30 timmar per år. 
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5.3.1 Beskrivning av övnings- och skjutvarv för stridsflygplan JAS 39 
Gripen  

Flyg- och skjutövningar med JAS39 Gripen genomförs i enlighet med de 
skjutvarv som redovisas nedan. Normalt angörs varvet väl norr om Visingsö. 
Mörk blå linje är exempel på typiskt ordinarie varv vilket är lämpligt vid 
grundläggande flygslagsutbildning (Gfsu vid skolskjutning). Inom den gröna 
konen kan slutlig inflygning genomföras. Flygning närmare än 2 km från land 
undviks.  

Nedan beskrivna principredovisning, Figur 2, av flygvarvet beskriver 
normalförfarandet. För att genomföra bullerredovisningen har det föreslagits ett 
begränsningsområde (JAS område normalt) som man normalt ej bör hamna 
utanför för att minimera påverkan av buller på fastlandssidan. Det södra området 
(JAS område extra, ljusblå linje) används endast i speciella fall då markreferens 
krävs.  
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Figur 2 Karta som visar det flygvarv som nyttjas vid flygskjutning från JAS 39 
Gripen.  
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5.3.2 Beskrivning av övnings- och skjutvarv för skolflyg, SK 60  

Varv 1 avser det längre varvet (korridor) och flygs normalt på 500 m över 
marken. I händelse av sämre väder kan höjden minskas till 200 m. Anfallet 
påbörjas 10 km från Hammaren och flygplanet dyker ned mot, som lägst 100 m, 
över målet och stiger därefter till 500 m. Hastigheten under varvet uppgår till ca 
600 km/h. Varv 1 nyttjas i ett tidigt utbildningsskede och bedöms utgöra ett 
ca 20% nyttjande av sökt volym.  

Varv 2 benämns det kortare varvet, (korridor) och flygs normalt på 500 m över 
marken. I händelse av sämre väder kan höjden minskas till 200 m. Vid avståndet 
25 km före målet minskas höjden successivt till 50 m. Anfallet påbörjas 6 km 
före målet med en upptagning till 500 m och där påföljande dykning till som 
lägst 100 m. Efter passage av målet stiger flygplanet åter till 500 m. Hastigheten 
under varvet uppgår till ca 600 km/h. Huvuddelen av övningarna genomförs i 
varv 2 och utgör ca 80 % av de totala antal varven. 

 
Figur 3 Karta som visar de flygvarv med spridningsområde som nyttjas vid 

flygskjutning från skolflyg SK 60 
 

 

C: Stiger upp till 500 
m med marchfart 
600 km/h 

D: I denna del mellan 
C och A sjunker SK 60  
ned till 100 m med 
marchfart 600 km/h 

A: SK 60 stiger till 
500 m med 
marchfart 600 km/h 
och höjden bibehålls 
till pkt B. 

B: Flygplanet sjunker 
till 50 m från 500 m 
med marchfart 600 
km/h 

E: Gröna  varvet sker 
på  500 m med 
marchfart 600 km/h 
fram till pkt D där 
sjunk sker till 100 m 
för att därefter stiga 
till 500 m. 
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5.3.3 Beskrivning av område för övnings- och skjutvarv för helikopter  

Skjutverksamheten från helikopter kommer ej att genomföras enligt fastställda 
flygvarv. Övningar med helikopter bedrivs inom rastrerat område enligt figur 
nedan. Helikoptrarna kommer att uppträda på höjder från 5 m upp till ca 650 m 
inom markerat område.  
 
En koncentration av helikopterflyg kommer att ske inom cirkeln (pila) som 
markerats över målområdet enligt figur nedan. 
 

  
 

Figur 4 Karta som visar det område där flyg- och skjutövningar sker med 
helikopter. 

5.3.4 Omfattning av flygverksamheten 

Tabell 1 Flygverksamhet på skjutfältet redovisat i antalet dagar per år då 
verksamhet förekommer. Verksamheterna sker i huvudsak dagtid. 

Luftfarkost Totalt antal 
skjutdagar 

Flygvarv/passager Antal i timmar 
i området 

JAS 39 30 1 500  

SK 60 20 650  

Hkp 10, 14, 15 0ch 16 5  30 
 
Under perioden juni-augusti genomförs normalt inga övningar med undantag från 
beredskapsövningar. I anslutning till jul- och nyårshelgerna planeras normalt 
ingen övningsverksamhet. Skjutfria perioder regleras i samordningsgrupp Vättern 
och infaller, i huvudsak, under semesterperioden juni-augusti. 
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Av tekniska skäl genomförs normalt inga skjutövningar när målområdet är 
isbelagt. 

5.4 Resultat flygbuller 
Beräkningarna har utförts enligt trafikbullerutredningens betänkande SOU 
1975:56, "Flygbuller" samt med den beräkningsmodell som utarbetades i ett 
regeringsuppdrag rörande flygbuller från 1995. Beräkningsmodellen har fast-
ställts av Luftfartsverket och Försvarsmakten i samråd med Naturvårdsverket på 
uppdrag av regeringen i mars 1998. En uppdaterad beräkningsmodell har 
fastställts under 2010. Modellen har dock ej ännu implementerat militära 
flygdata. Metoderna skiljer sig endast marginellt från varandra.  

Beräkningarna har utförts med datorprogram för beräkning av flygbullermattor. 
Resultat av bullerberäkningar redovisas i form av iso-dB linjer på topografiska 
kartor. En iso-dB linje beskriver läge med konstanta bullervärden. Från denna 
linje mot flygplatsen ökar sedan bullervärdena till nästa iso-dB linje. "Utanför" 
en iso-dB linje är bullervärdet strax under angivet värde för den aktuella iso-dB 
linjen och följaktligen över angivet värde "innanför" linjen. Noggrannhet i beräk-
ningarna är för LAmax av storleksordningen ± 2 dB(A) enheter vid kontrollerade 
vädersituationer. 

Samtliga redovisningar förutsätter normala atmosfärsförhållanden (15 °C, 70 % 
relativ fuktighet, normalt atmosfärstryck). Vindförhållande förutsätter 2 m/s 
medvind från flygplan till mottagare. Temperaturvariationer tas ingen hänsyn till. 
Hänsyn tas till markens dämpande effekter på grund av markytans beskaffenhet 
(gräsytor, träd och liknade). Ingen hänsyn tas till topografin i form av terrängens 
höjdvariationer. Marken förutsätts vara "platt" (se närmare under avsnitt 7). 

Samtliga redovisningar av flygbuller redovisar den beräknade högsta ljudnivån 
vid passage av flygplan. Även när flera flygplan rör sig i flygvarven erhölls 
endast marginell ökning av ljudet på grund av bidrag från fler än ett flygplan. 
Som mest bedöms en ökning med 1 – 2 kunna ske. Denna skillnad är i praktiken 
knappt hörbar. 

5.4.1 Flygbullernivå (FBN) 

Resulterande flygbullernivåer (FBN) har ej bedömts relevant för denna typ av 
verksamhet. 

5.4.2 Maximal ljudnivå LAmax 

Resulterande genomsnittliga maximala ljudnivåer LAmax 70 och 80 dB(A) för 
presenteras på kartor. 

Redovisningen sker som en överlagring av flygningar i Figur 2 och Figur 3. Den 
maximala ljudnivån har fördelats inom de beskrivna områdena för stridsflyg och 
längs de nominella flygvarven för SK 60, vilka även är inlagda på kartan. Denna 
redovisning beskriver det maximala utbredningsområdet för de maximala 
ljudnivåerna, LAmax. Resultatet förutsätter att flygplanen följer inom de markerade 
områdena. 
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I nedanstående figur 5 och Figur 6 redovisas yttre område för bullerutbredningen. 
De kraftigare gröna, blå och röda kurvorna beskriver det vanligast förekommande 
områdena. De i söder svagare gröna, blå och röda kurvorna beskriver de utökade 
område som kan förekomma endast i speciella fall då markreferens krävs. 

Beräkningar utgår ifrån att i vissa delar av flygvarven är flyghöjden 50 m och i 
andra delar är flyghöjden upp till 800 m. Ljudnivån är direkt relaterad till 
avståndet. En avståndsfördubbling medför att ljudnivån avtar med 6 dBA. 
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5.4.2.1 Utbredning av flygbuller vid flygning i övnings- och skjutvarv med 
stridsflyg 

 
Figur 5 Exempel på bullerutbredning från föreslaget normalt skjutvarv för 

JAS 39 Gripen,  
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Figur 6 Exempel på bullerutbredning från föreslaget utökat skjutvarv för 
JAS 39 Gripen,  
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Exempel på ljudutbredning från start och landning vid Karlsborgs flygplats med 
JAS 39 redovisas som jämförelse i nedan. 

 

Figur 7 Exempel på bullerutbredning från start och landning vid 
Karlsborgs flygplats i anslutning till flygskjutmålet Hammaren 
med JAS 39.  
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5.4.2.2 Utbredning av flygbuller för flygningar i övnings- och skjutvarv med 
skolflygplan 

Skjutövningar med skolflyg, SK 60, sker med övningsraketer (Örak). Detta 
generar inget egentligt skottljud. Det ljud som uppkommer är av liknade karaktär 
som flygbullret och ger ingen direkt ökning av flygbullret i samband med 
skjutning. 

 
Figur 8 Exempel på bullerutbredning från föreslaget skjutvarv för 

skolflygplanet SK 60. Beräkning är genomfört för flyghöjder enligt 
Figur 3 varv 1. Höjden över land är normalt högre, ca 500 m. 
Detta medför att ljudnivån över land är som högst ca 75 dBA. 
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Figur 9 Exempel på bullerutbredning från föreslaget skjutvarv för 

skolflygplanet SK 60. Beräkning är genomfört för flyghöjder enligt 
Figur 3 varv 2. Höjden över land är normalt högre, ca 500 m. 
Detta medför att ljudnivån över land är som högst ca 75 dBA. 
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Figur 10 Exempel på bullerutbredning från föreslaget skjut- och 
övningsområde för helikopterverksamhet 
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Utanför flygområdetFel! Hittar inte referenskälla. är normalt lägsta flyghöjd 
150 m. Inom flygområdet kan flygning ske mellan 0 och 150 m. 

Tabell 2 Sammanställning maximala ljudnivåer vid helikopterflygningar vid och 
omkring Flygskjutmålet Hammaren. 

Helikopter typ Maximal ljudnivå 
LAmax vid 

flyghöjd ner till 
150 m 

Maximal ljudnivå 
LAmax vid flyghöjd 

ner till 50 m 

Flyghöjd som 
medför under 

70 dBA på 
marknivå 

Helikopter 4 90-92 dBA 100-102 dBA Ca 700 m 
Helikopter 9 82-85 dBA 92-95 dBA Ca 400 m 
Helikopter 14 84-87 dBA 95-96 dBA Ca 550 m 
Helikopter 15 79-80 dBA 88-90 dBA Ca 350 m 

 

5.5 Befolknings- och fastighetsuppgifter 
Befolknings- och fastighetsuppgifter har sammanställts och erhållits för aktuellt 
område från Lantmäteriverket, vilket i sin tur har hämtat befolkningssiffrorna 
från Statistiska Centralbyrån. Underlaget för denna beräkning avser situationen 
2006-06-30. Befolkningssiffrorna (mantalsskriven befolkning) har erhållits 
kopplade till enskilda fastigheter. 

Antal boende har sammanställts innanför de redovisade bullerkonturerna. Antalet 
i respektive kolumn är antalet boende inom hela bullerkonturen. De boende som 
finns inom 80 dB(A) finns även i värdet för 70 dB(A) o s v. 

I materialet ingår en sammanställning på fastighetsklass inom kommunen. De 
klasser som har framräknats är småhus, vilket inkluderar en- och tvåfamiljshus, 
bostadshus samt fritidshus. Sammanställningen har utförts på samma sätt som för 
befolkningsunderlaget. 

Tabell 3 Sammanställning av boende och fastigheter inom olika ljudnivåintervall, 
för skjutvarvet mot Flygskjutmålet Hammaren för JAS 39, jfr Fel! Hittar 
inte referenskälla.. Siffrorna inom parentes avser antal inom 70 dB(A) 
för start och landningen enligt Figur 7 inom området för skjutvarvet. 

Nivåer        70 dB(A) 80 dB(A) 90 dB(A) 100 dB(A) 

Befolkning      122 (19) 9 (0) 3 (6) 0 (0) 

Småhus        35( 4) 6 (0) 2 (3) 0 (0) 

Flerfamiljshus    0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Hyreshus m lokaler  0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Fritidshus      35 (1) 9 (0) 7 (9) 0 (0) 

Lantbruksfastighet  23 (4) 4 (1) 2 (2) 0 (0) 

Skolbyggnader     0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Vårdbyggnader    0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
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Tabell 4 Sammanställning av boende och fastigheter inom olika ljudnivåintervall, 
för skjutvarvet mot Flygskjutmålet Hammaren för SK 60 varv 1, jfr 
Figur 8 

Nivåer        70 dB(A) 80 dB(A) 90 dB(A) 100 dB(A) 

Befolkning      140 0 0 0 

Småhus        17 0 0 0 

Flerfamiljshus    0 0 0 0 

Hyreshus m lokaler  0 0 0 0 

Fritidshus      13 0 0 0 

Lantbruksfastighet  43 0 0 0 

Skolbyggnader     0 0 0 0 

Vårdbyggnader    0 0 0 0 
 

 

Tabell 5 Sammanställning av boende och fastigheter inom olika ljudnivåintervall, 
för skjutvarvet mot Flygskjutmålet Hammaren för SK 60 varv 2, jfr 
Figur 8 

Nivåer        70 dB(A) 80 dB(A) 90 dB(A) 100 dB(A) 

Befolkning      8 2 0 0 

Småhus        1 0 0 0 

Flerfamiljshus    0 0 0 0 

Hyreshus m lokaler  0 0 0 0 

Fritidshus      1 0 0 0 

Lantbruksfastighet  2 1 0 0 

Skolbyggnader     0 0 0 0 

Vårdbyggnader    0 0 0 0 
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Tabell 6 Sammanställning av boende och fastigheter inom olika ljudnivåintervall, 
för skjutvarvet mot Flygskjutmålet Hammaren för Helikopter 14/15, jfr 
Figur 10 

Nivåer        70 dB(A) 80 dB(A) 90 dB(A) 100 dB(A) 

Befolkning      12 5 0 0 

Småhus        5 1 0 0 

Flerfamiljshus    0 0 0 0 

Hyreshus m lokaler  0 0 0 0 

Fritidshus      7 6 0 0 

Lantbruksfastighet  3 2 0 0 

Skolbyggnader     0 0 0 0 

Vårdbyggnader    0 0 0 0 
 

5.6 Sammanfattande resultat flygbuller 
I figurer med bullerutbredningsområden och tabeller redovisas boende och 
fastighetsstatistik för de olika verksamheterna vid flygskjutmålet Hammaren 
avseende flygverksamheten. 

Som framgår av sammanställningarna i tabellerna och diagrammet i Figur 11 är 
det JAS 39 och SK 60 varv 1 som berör flest boende (120 -180) över 
LAmax70 dB(A). Varv 1 används i mycket begränsad omfattning.  

Det är som mest ca 10 boende som kan förväntas beröras av ljudnivåer över 
LAmax 80 dB(A) från flygverksamheten exklusive varav 1 för SK 60. 

 

 

Figur 11 Sammanställning av boende siffror för olika flygverksamheter. 
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6 RESULTAT SKOTTBULLER 

6.1 Underlag för genomförda beräkningar 
Beräkningar har genomförts för de mest förekommande vapentyperna Ak 5 
5,56 mm, Ak 4 7,62 mm, tung kulspruta 12,7 mm samt automatkanon 27 mm 
från stridsflygplan. Även andra vapentyper kan förekomma dock med maximal 
kaliber 27 mm. 

6.2 Indata beräkningar 
Indata i form av bullervärden har hämtats från beräkningsprogrammet 
”Skuddlyd” som utvecklats inom ett samarbetsorgan ”Försvarsbygg” i Norden. 

För beräkningarna har uppgifter på de olika vapentypernas akustiska emission 
erhållits från Försvarsmaktens databas för skottbuller. Den akustiska emissionen 
avser ljudnivå i oktavband (16-8kHz) på ett avstånd av 10 m med tidsvägning 
Impuls (35 ms). För skottbuller från finkalibriga vapen (<20 mm) används 
beteckningen dB(A),I. 

Som indata till beräkningen har vi använt en höjddatabas samt underlag i form av 
höjdkurvor från befintliga kartmaterial. Terrängbeskrivningen har kompletterats 
med befintliga vallar som besiktigats på plats. Beräkningen tar därför hänsyn till 
terrängformationen i området. Beräkningen görs generellt för alternativ med 
medvind i alla riktningar från skjutplatserna. Generellt utgår beräkningen från 
hård markyta (reflekterande) vid skjutplatserna och över vatten. Övrig markyta 
betraktas som mjuk (ej fullständig reflekterande) i beräkning. 

6.3 Beräkningar 
Beräkningar har genomförts för följande alternativ: 

Vid beräkningarna har ljudnivån från ibland flera vapen beräknats samtidigt för 
varje skjutavstånd. Ljudnivån från dessa har dock inte adderats, i stället 
presenteras det största bidraget från respektive vapentyp. Detta är gjort för att ta 
hänsyn till skjutning från olika skjutplatser/riktningar. Smällen från finkalibriga 
vapen har extremt kort förlopp och även om det skjuts från flera platser samtidigt 
är sannolikheten att två vapen avfyras exakt samtidigt så deras ljudtryck adderas 
försumbar.  Beräkningen har därför utgått ifrån att man inte erhåller en höjning 
av den maximala ljudnivån på grund av att flera skjutplatser/riktningar används 
samtidigt. Erfarenhet från mätningar har visat att man normalt ej får någon 
förhöjning av den maximala ljudnivån när flera skyttar samtidigt skjuter 
enkelskott. Vid automateld från flera skjutpositioner kan man få en viss ökning 
med 1 – 2 dB. 

Vid sökt verksamhet uppgår förbrukad ammunition till drygt 54 000 skott skarp 
finkalibrig ammunition från helikopter samt 25 000 skott grovkalibrig 
ammunition 20 – 40 mm från JAS 39 Gripen och 150 övningsraketer från SK 60. 
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6.4 Resultatredovisning  
Beräkningar av maximal ljudnivå från fasta källor har genomförts med underlag 
från uppmätta ljudnivåer i frekvensområdet 16-8000 Hz. För beräkningarna har 
Naturvårdsverkets publikation ”Buller från finkalibriga vapen – 
beräkningsmodell” (SNV meddelande 7/1984) använts.  

Beräkningarna har genomförts för ett område av 40*50 km med ett rutnät på 
50*50 m. För beskrivning av terrängens inverkan på ljudutbredningen har digitalt 
kartunderlag används.  

Resultatet av beräkningsresultaten redovisas i 5-dB fält. Färgfälten representerar 
den maximala ljudnivån för 60, 65, 70 och 75 dB(A),I (± 2.5 dB). Färgskalan 
utgår från riktvärdena för finkalibrig ammunition där 65 dB(A),I är gulmarkerad 
(varning för överskridande av riktvärdet). Denna redovisningsform av beräknade 
ljudnivåer har valts dels med avsikt att undvika att redovisa gränslinjer, dels med 
avsikt att beskriva beräkningens noggrannhet som är i storleksordningen ±2.5 
dB(A)-enheter.  

Som komplement redovisas även nivålinjer för 60, 65 och 70 dB(A),I. 

 

Figur 12 Beskrivning av färgskalan för redovisning av skottbuller enligt 
riktvärde. 

 

För beräkningarna har uppgifter på de olika vapentypernas akustiska emission 
erhållits från Försvarsmakten. Den akustiska emissionen avser ljudnivå i 
oktavband (16-8kHz) på ett avstånd av 10m med tidsvägning Impuls (35ms). För 
beräkning av dBC,Lx har omräkning gjorts för tidsvägning Slow (1000ms).  
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Utöver att ljudnivån för respektive vapen varierar i styrka har också skjutrikt-
aningen betydelse. För handeldvapen är ljudnivån högst i skjutriktningen medan 
till exempel ett granatgevär (GRG) har högst ljudnivå i bakåtriktningen. En 
sammanställning av ljudutbredningens karaktär över plan öppen mark för några 
olika vapentyper som används på Marma skjutfält redovisas nedan. 
Ljudutbredningen för de olika vapnen är presenterad i samma skala. 

Ak5 

  

Ak4 

 

 

 
Figur 13 Exempel på ljudutbredning från olika vapen och verksamheter 

 
Vid beräkningarna har ibland ljudnivån från flera vapen från olika positioner och 
med olika skjutvinklar beräknats samtidigt. Ljudnivån från dessa har dock inte 
adderats, i stället presenteras det största bidraget från respektive vapen. Detta är 
gjort för att ta hänsyn till skjutning vid varierande skjutvinklar och ge en 
uppfattning om det totala ljudutbredningsområdet. Sannolikheten att två vapen 
avfyras exakt samtidigt så deras ljudtryck adderas är försumbar, även då flera 
skyttar övar samtidigt, då smällen från vapen har så kort förlopp. Se även Figur 
38. 

Resultat av genomförda beräkningar redovisas i Figur 14 till Figur 19.  
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Beräknade ljudnivåer avser frifältsvärden under medvindsförhållanden2 i alla 
riktningar eller därmed jämförbara meteorologiska förhållanden, dvs. en situation 
som normalt endast förekommer nattetid, vid i huvudsak vindstilla förhållanden. 
Dessa jämförbara meteorologiska förhållanden inträffar vid låga vindhastigheter 
(< 2 m/s) och positiva temperaturgradienter, d.v.s. temperaturen ökar med höjden 
över marken. 

Medvind i alla riktningar medför att ljudet sprider sig över ett större område än 
vad som vanligtvis sker då man har en vind som blåser i en tydlig riktning. Med 
medvind menas då en vindriktning från skjutplats till mottagaren inom en sektor 
av ±45°. Vid motvindförhållanden blir därför ljudnivån lägre än det som 
presenteras i bullerkartorna. Exempel på skillnaden mellan ljudutbredning vid 
medvind i alla riktningar och ljudutbredning vid vind i endast en riktning 
presenteras i Figur 14 för skjutning med Ak5. 

 

Figur 14 Vindriktningens inverkan på ljudutbredningen – skjutning med 
finkalibriga vapen 

 
  

                                                 
2 Med medvind menas då en vindriktning från skjutplats till mottagaren inom en sektor av ±45°. 
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En sammanställning av vindriktningens fördelning i området under åren 1975-
2004 redovisas i Figur 15. I underbilaga 2.1 redovisas vindfördelningen 
månadsvis för samma tidsperiod. 

 

Figur 15 Vindfördelning vid Karlsborgs flygplatsnorr Flygskjutmålet 
Hammaren  perioden 1953-1993 från 331 814 observationer. 
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Bilden nedan beskriver ljudutbredningen i samband med skjutövning med 
automatkanon (Akan) 27 mm från JAS 39 Gripen med ett skjutavstånd om ca 
1300 m som genomförs på höjden ca 250 m. Skjutriktning från sydväst. 

 

Figur 16 Redovisning av ljudutbredning för grovkalibrig skjutning från 
stridsflygplan mot skjutfältet, exempel automat kanon 27 mm 
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Skjutövning från helikopter med automatkarbin 5 (Ak 5) med 5,56 mm 
ammunition på ett skjutavstånd om ca 1000 m och på en höjd om ca 100 m. 
Skjutriktning från SV. 

 
 

Figur 17 Redovisning av ljudutbredning för finkalibrig skjutning från 
helikopter mot skjutfältet, exempel Ak5 5,56 mm 
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Skjutövning från helikopter med automatkarbin 4 (Ak 4) med 7,62 mm 
ammunition på skjutavstånd ca 1000 m och på en höjd om ca 100 m. Skjutriktning 
från sydväst.  
 

 
Figur 18 Redovisning av ljudutbredning för finkalibrig skjutning från 

helikopter mot skjutfältet, exempel Ak4 7,62 mm 
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Skjutövning från helikopter med tung kulspruta 12,7 mm (Tksp 12,7) med ett 
skjutavstånd på ca 1000 m och på en höjd om ca 100 m. Skjutriktning från 
sydväst. 

 
Figur 19 Redovisning av ljudutbredning för finkalibrig skjutning från 

helikopter mot skjutfältet, exempel tung kulspruta 12,7 mm 
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6.5 Sammanfattande resultat skottbuller 
Antalet boende har sammanställts inom olika ljudnivåintervaller från 
skjutverksamheten. Underlaget avseende boendesiffror har erhållits från 
Statistiska Centralbyrån och avser personer mantalsskrivna i området 2006-06-
30. I tabellerna 3-6 redovisas antalet berörda boende för de olika beräkningarna.  

Det är relativt få boende som berörs av ljudnivåer över riktvärdena. Det är endast 
för skjutning med tung kulspruta från helikopter som boende, ca 20 st, kan 
förväntas beröras av över riktvärdet3 65 dB(A),I. Även några fritidshus berörs av 
motsvarande nivåer.  

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

Fastighetstyp Avser fastighet för: 

120 Bebyggd lantbruksenhet 

220 
222 

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

320 
321 
325 
326 

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

823 
824 
825 
826 

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

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

På raden ”Antal fast. ovan” har fastigheter av valda typer med boende och utan 
boende summerats. I detta fall finns 329 fastigheter inom 55 dBA,I. På raden 
”Boende i fast. ovan” har antalet boende summerats för fastigheter av valda 
typer. På raden ”Boende tot” har antalet boende summerats oberoende av valda 
fastighetstyper. Detta innebär i detta fall 44 boende som finns skrivna på andra 
typer av fastigheter än de valda för denna analys. 

                                                 
3 Dag/kvällstid och dagtid lör-sön-helgadagar. 
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EXEMPEL 

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

Beräkningsalternativ:  
Redovisning av ljudutbredning för grovkalibrig skjutning från stridsflygplan mot 
skjutfältet, exempel automat kanon 27 mm  
jfr Figur 14 

Typ  >   >   >   > 
  90 dBC,Lx  95 dBC,Lx  100 dBC,Lx  105 dBC,Lx  
Lantbruk (120)   0  0  0  0  
Småhus (220)   1  0  0  0  
Fritidshus (221)   6  0  0  0  
Småhus (222)   0  0  0  0  
Hyreshus (320)   0  0  0  0  
Hyreshus (321)   0  0  0  0  
Hyreshus (325)   0  0  0  0  
Hyreshus (326)   0  0  0  0  
Kommun. vård (823)   0  0  0  0  
Kommun. bad/sport (824)   0  0  0  0  
Kommun. skola (825)   0  0  0  0  
Kommun. kultur (826)   0  0  0  0  
Antal fast. ovan  7  0  0  0  
Boende i fast. ovan  3  0  0  0  
Boende tot   3  0  0  0  
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Beräkningsalternativ:  
Redovisning av ljudutbredning för finkalibrig skjutning från helikopter  
mot skjutmålet, exempel Ak5 5,56 mm, 
jfr Figur 17 

Typ > 60 dBA,I > 65 dBA,I > 70 dBA,I > 75 dBA,I 
Lantbruk (120)   0  0  0  0  
Småhus (220)   0  0  0  0  
Fritidshus (221)   5  0  0  0  
Småhus (222)   0  0  0  0  
Hyreshus (320)   0  0  0  0  
Hyreshus (321)   0  0  0  0  
Hyreshus (325)   0  0  0  0  
Hyreshus (326)   0  0  0  0  
Kommun. vård (823)   0  0  0  0  
Kommun. bad/sport (824)   0  0  0  0  
Kommun. skola (825)   0  0  0  0  
Kommun. kultur (826)   0  0  0  0  
Antal fast. ovan  5  0  0  0  
Boende i fast. ovan  0  0  0  0  
Boende tot   0  0  0  0  
 
Beräkningsalternativ:  
Redovisning av ljudutbredning för finkalibrig skjutning  
mot skjutmålet, exempel Ak4 7,62 mm 
jfr Figur 18 

Typ > 60 dBA,I > 65 dBA,I > 70 dBA,I > 75 dBA,I 
Lantbruk (120)   0  0  0  0  
Småhus (220)   1  0  0  0  
Fritidshus (221)   6  5  0  0  
Småhus (222)   0  0  0  0  
Hyreshus (320)   0  0  0  0  
Hyreshus (321)   0  0  0  0  
Hyreshus (325)   0  0  0  0  
Hyreshus (326)   0  0  0  0  
Kommun. vård (823)   0  0  0  0  
Kommun. bad/sport (824)   0  0  0  0  
Kommun. skola (825)   0  0  0  0  
Kommun. kultur (826)   0  0  0  0  
Antal fast. ovan  7  5  0  0  
Boende i fast. ovan  3  0  0  0  
Boende tot   3  0  0  0 
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Beräkningsalternativ:  
Redovisning av ljudutbredning för finkalibrig skjutning från helikopter  
mot skjutmålet, exempel tung kulspruta 12,7 mm 
jfr Figur 19 

Typ > 60 dBA,I > 65 dBA,I > 70 dBA,I > 75 dBA,I 
Lantbruk (120)   37  5  3  2  
Småhus (220)   49  9  4  1  
Fritidshus (221)   37  10  7  6  
Småhus (222)   0  0  0  0  
Hyreshus (320)   0  0  0  0  
Hyreshus (321)   0  0  0  0  
Hyreshus (325)   0  0  0  0  
Hyreshus (326)   0  0  0  0  
Kommun. vård (823)   0  0  0  0  
Kommun. bad/sport (824)   1  1  1  0  
Kommun. skola (825)   0  0  0  0  
Kommun. kultur (826)   0  0  0  0  
Antal fast. ovan  124  25  15  9  
Boende i fast. ovan  174  20  9  5  
Boende tot   184  22  11  5  
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7 BULLER  

7.1 Allmänt om buller 
Då människor utsätts för buller registreras detta i örat och tolkas i det centrala 
nervsystemet. Tolkningen bestämmer hur man reagerar på bullret. I första hand 
uppfattas ljud som avviker från bakgrundsnivån. Särskilt bullrande händelser blir 
därför viktiga för hur man reagerar på ljud. Hur vi uppfattar och reagerar på ljud 
beror på en mängd olika faktorer. Det är inte säkert att det alltid finns ett nära 
samband mellan ljudnivån och människans reaktioner. 

Människor som utsätts för buller i miljön kan drabbas av störningar av olika slag. 
Sådana störningar uppkommer efter såväl kort- som långvarig exponering. Det vi 
i allmänhet kallar för störning är ett komplext samband mellan olika faktorer som 
samverkar. För att bestämma störningen genomförs olika former av 
intervjuundersökningar. Stora skillnader förekommer mellan individer. På 
gruppnivå, dvs. som medelvärde för många människor är dock sambanden 
mellan störning och ljudnivå ofta god. I figur nedan redovisar en modell för hur 
störningen kan beskrivas. 

 

Figur 20 Exempel på modell för beskrivning av begreppet störning orsakat av 
buller 

Resultaten från studier avseende störningar från skjutfält visar att skottbuller 
påverkar olika aktiviteter exempelvis vila/avkoppling och koncentration t ex inför 
en arbetsuppgift samt ger upphov till sömnstörningar. Vidare kan noteras att 
vibrationer upplevs som mest störande vid sidan om tunga vapen. Även 
verksamheter under kvälls- och nattperioden upplevs som mer störande än under 
övriga tidpunkter på dygnet.  



FÖRSVARSMAKTEN FLYGSKJUTMÅLET HAMMAREN  Bilaga 1 till MKB, Buller 
Tillståndsansökan 2012-04-13 Sid 34  
 

Tillhör LedR dnr 24 643:60645 

Ljud - buller upplevs överallt i samhället. Fysikaliskt är ljud variationer i luft-
trycket. Örat är mycket känsligt för dessa variationer. Man kan uppfatta variatio-
ner från 0,000 02 Pa upp till mer än 100 Pa. Hörseln spänner över ett stort 
område. Man har valt att ange ljudtryck i decibel (dB) som ljudtrycksnivå. Detta 
är ett logaritmiskt mått som beskriver ljudtrycket relativt människans normala 
hörtröskel. 

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

Skottbuller medför däremot inte att man undviker att göra olika saker, 
exempelvis öppna fönster, utnyttja uteplatser etc. vilket annars är en vanlig 
reaktion vid störning orsakat av väg- och tågtrafikbuller. I Figur 21 till Figur 24 
visas några av resultaten från undersökningen. 
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Figur 21 Samband mellan störning och tid på dygnet 
 

 

Figur 22  Samband mellan militär verksamhet och störning4 

                                                 
4 Med avskjutning menas avfyring av framförallt tunga vapen. Begreppet ”avskjutning” har 

bibehållits av hänsyn till källtexten.   
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Figur 23 Samband mellan aktivitet och störning 
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Figur 24 Skottbullers inverkan på beteende och sinnesstämning 

 

7.1.1 Ljudutbredning 

Allt ljud består av olika frekvenser. Låga frekvenser från stora dieselmotorer och 
höga frekvenser från visslingar och fågelläten. Undersökningar har visat att män-
niskan upplever låga och höga frekvenser olika. För att få en bedömning som är 
anpassad till människans upplevelse filtreras ljud i ett s.k. A-filter. Ljudtrycks-
nivån benämns då dB(A) vilket innebär att ljudet har frekvensfiltrerats för att i 
möjligaste mån anpassas till människans upplevelse av ljudet. 
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Ljud kan spridas genom luft, vätskor och fasta material. Ljudets 
utbredningshastighet är 340 m/s vid rumstemperatur. Då ljud sprids från en 
ljudkälla dämpas det alltmer ju längre avståndet blir. Då avståndet till en liten 
ljudkälla fördubblas minskar ljudnivån med 6 dBA. Detta betyder således att i 
början avtar ljudet snabbt med ökat avstånd. På större avstånd blir förändringen 
mindre vid samma avståndsökning. Om exempelvis avståndet ökar från 10 till 
20 m avtar ljudet med 6 dB. Samma avståndsökning från 100 till 110 m kommer 
däremot inte att märkas. Vidare har källans storlek betydelse vilket innebär att 
man måste avlägsna sig flera meter från en stor ljudkälla innan ljudet avtar.  

I nedanstående figurer illustreras ljudutbredning över olika marktyper (mjuk 
respektive hård) och för marknära ljudkälla och ljudkälla på höjd. Färgskalan är i 
steg om 5 dB och figurens bredd motsvarar 500 m och höjd 100 m.  

De två första visar inverkan av akustisk mjuk respektive hård mark. Mjuk mark 
är t.ex. skog, buskområden gräsbevuxna ytor. Hård mark är t.ex. sjöar, frusna 
åkrar, asfaltsytor. 

Flygplan befinner sig ofta högt över omgivande mark vilket betyder att inverkan 
av markens dämpning är försumbar speciellt vid ljudutbredning över sjöar. I 
tredje bilden framgår att vid siktvinklar över 15 grader till källan (vänstra delen 
av bilden) är markdämpningen jämförbar med hård mark. Till höger i bilden är 
siktvinkeln mindre än 15 grader och marken har då en dämpande inverkan. 
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Figur 25 Beskrivning av ljudutbredning för olika marktyper och källhöjder 

7.1.2 Väder och vind 

Vinden har stor inverkan på ljudets utbredning. Vid motvind avtar ljudet 
snabbare med ökat avstånd än i medvind. På ca 100m från en ljudkälla kan 
skillnaden i med- och motvind vara mer än 10 dB. Vid vissa väderförutsättningar 
kan ljudet reflekteras i atmosfären. I stället för att spridas ut i rymden reflekteras 
det då mot marken vilket kan medföra förhöjda ljudnivåer. 
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Meteorologins betydelse på ljudutbredning beror i första hand på: 

* avstånd bullerkälla - mottagare 

* källans/mottagarens höjd över marken 

* vindriktning 

Exemplet nedan visar hur ljudnivån för en ton varierar mätt i medvindsriktningen 
på avstånd av ca 600 m. Ljudstyrkan för tonen har under hela mätperioden varit 
konstant. Däremot är variationen i ekvivalent ljudnivå för femminutersperioder 
<± 2 dB(A)-enheter. 

 

Figur 26 Inverkan av meteorologin 
 

På följande två sidor visas exempel på ljudnivåns variation från en industri, olika 
dagar beroende på vädersituationen. Verksamheten har varit ungefär densamma 
hela tiden. Mätpunkten ligger öster om industrin, västliga vindar ger medvind 
från källa till mottagare. Dag ett är bakgrundsnivån omkring 45 dB(A) och Leq 
strax under 50 dB(A) och vindriktningen är nordostlig. Dag två vänder vinden 
under kvällen från ungefärlig ostliga till västliga vindar och vi ser att ljudnivån 
ökar markant. Av bilden på LAmax ser vi att det till och med är lägre nivåer dag 
två. 

Av denna sammanställning är det lätt att förstå att man upplever en situation med 
buller olika dag för dag. Därför är det väldigt svårt att alltid definitivt ange ett 
absolutvärde. 
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Figur 27 Redovisning av ekvivalent ljudnivå   

  

Figur 28 Redovisning av maximal ljudnivå 

 
Figur 29 Meteorologiska mätningar över samma mätperiod som Figur 27 och 

Figur 28. 
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Figur 30  Redovisning av ekvivalent ljudnivå 
 

  

Figur 31 Redovisning av maximal ljudnivå  

 

Figur 32 Meteorologiska mätningar över samma mätperiod som Figur 30 och 
Figur 31. 
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7.2 Flygbuller 
Flygverksamhet ger upphov till buller från både propeller- och jetflygplan samt 
helikoptrar. Bullret kommer i huvudsak från motorn och dess olika delar. Det 
förekommer även aerodynamiskt buller som skapas kring flygplanskroppen 
vilket framträder främst vid landning. 

Propellern i propellerflygplan genererar buller från bladen, men även motorn 
bidrar till bullret. Detta gäller även för helikoptrar där rotorbladen genererar bul-
ler men även motorn medverkar i bullergenereringen. Jetmotorn alstrar buller i 
kompressor och turbin, samt från jetstrålen. Vilken del som dominerar beror på 
konstruktionen. Konstruktionen medför också att bullret får olika karaktär. 

I en jetmotor passerar all luft genom kompressor och turbin och genererar därige-
nom en jetstråle. Bullret domineras i detta fall av jetstrålen. Jetstrålen alstrar ljud 
när den utströmmande luften med hög hastighet blandas med omgivande luft. 
Detta buller domineras av låga frekvenser. Kompressorn och turbinen genererar 
ett mer högfrekvent ljud. 

I modernare jetmotorer, turbofläktmotorer, passerar en del av luften från 
kompressorn utanför turbinen s.k. "by-pass". Motorutveckling har gått mot 
motorer med större "by-pass"-förhållanden, vilket innebär att bullret från 
jetstrålen minskar. För denna typ av motorer dominerar bullret från fläkten. 

Frekvensen är avgörande för hur människoörat uppfattar buller. Örat störs fram-
förallt av höga frekvenser. 

7.2.1 Maximal ljudnivå LAmax 

Bullret varierar när ett flygplan/helikopter passerar. Under en passage erhålls en 
högsta ljudnivå. Värdet är medelvärdesbildat över ungefär en sekund och man 
använder uttrycket "slow" som benämning. Denna benämns i flygbuller 
sammanhang LAmax och med tillägget slow om man skall vara noga. 

 
 

Figur 33 Ljudnivåvariation med avseende på tid för en flygplanrörelse. 
Högsta värdet under passagen motsvarar LAmax.  
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När den maximala ljudnivån LAmax beskrivs gäller den i en punkt och från en 
bestämd flygplantyp/helikoptertyp och förutsatt att flygplanet/helikoptern följer 
angiven flygväg. 

Den generella benämningen är genomsnittlig maximal ljudnivå, LAmax, för en viss 
flygplantyp/helikoptertyp i en punkt. Detta för att skilja den från beskrivningen i 
figur 16 som avser den högsta nivån för en bullerhändelse. Man menar inte med 
maximal ljudnivå det absolut högsta värdet i en punkt. Genomsnittlig maximal 
ljudnivå beskriver ett medelvärde för en bestämd flygplantyp/helikoptertyp i en 
viss punkt när givna förutsättningar följs. 

7.2.2 Flygbullernivå, FBN  

Inom flygbuller används begreppet "Flygbullernivå" FBN som också beskrivs i 
dB(A). Detta är ett s.k. ekvivalent ljudnivåvärde. Ekvivalent ljudnivå är ett 
medelvärde av ljudet under en bestämd tid, ett s.k. dosmått. 

Grundvärdet i flygbullersammanhang är LAq1h vilket innebär att ljudet från en 
flygplanpassage har medelvärdes bildats under 1 timme. I nedanstående figurer 
beskrivs hur LAq1h framräknas. I första figuren beskrivs en yta under LAmax -
kurvan. Denna yta beskriver bullerdosen för en flygplanrörelse. Dosen domineras 
av energin från den högsta nivån och 10 dB under denna. Nästa figur visar hur 
bullerdosen har omräknats till en konstant nivå för tiden vilken nivån varit mer än 
högsta värde minskat med 10 dB. Till sist har bullerdosen omräknats till en 
konstant nivå under en timme vilket motsvarar LAq1h för aktuell passage. 

 
 

Figur 34 Ljudnivåvariation med avseende på tid för en flygplanrörelse. 
Streckad yta motsvarar den bullerdos som detta buller skapar. 
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Figur 35 Bullerdosen från Figur 34 omräknad till konstant nivå (LAqT ) 

 
Figur 36 Bullerdosen i Figur 35 omräknad till konstant nivå under en timme 

(LAq1h ). Detta är det underlag som används vid FBN-beräkning 
 
Man bestämmer LAq1h för olika flygplantyper som trafikerar en flygplats. 
Därefter summeras LAq1h-nivåer för samtliga bullerhändelser under ett helt år. 
Man erhåller som slutresultat ett årsmedelvärde av flygbullret vilket benämns 
FBN i dB(A). 

Beräknade bullermattor har viktats med avseende på vilken tid på dygnet trafiken 
sker. Kvällsrörelser (19.00-22.00) uppräknas med en faktor 3 och nattrörelser 
(22.00-07.00) uppräknas med en faktor 10. Detta motsvarar +5 dB(A)-enheter 
respektive 10 dB(A)-enheter uppvägning av kvälls- och nattrafiken, se ref 2. De 
för respektive flygplanstyp viktade dosbullermattorna har sedan lagts ut längs 
respektive flygkorridorer och summeras till total flygbullernivå (FBN). Metoden 
är avsedd att användas vid planering av bebyggelse kring flygplatser samt vid 
planering av flygplatser. 
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7.2.3 Immissionsriktvärden för trafikbuller 

Riksdagen har 20 mars 1997 fastställt följande riktvärden att gälla för 
transportsektorn: 

o · 30 dB(A)  ekvivalent ljudnivå inomhus 

o · 45 dB(A)  maximal ljudnivå inomhus nattetid 

o · 55 dB(A)  ekvivalent ljudnivå utomhus 

o · 70 dB(A)  maximal ljudnivå utomhus (vid uteplats). 

För flygbuller gäller FBN 55 dB(A). 

7.3 Allmänt om flygbullerberäkningar 

7.3.1 Markdämpning -  varaktighet 

Under ljudets utbredning bidrar ett flertal faktorer till att dess nivå dämpas. Man 
skiljer här vanligen mellan avståndets, atmosfärens och markens inverkan. I 
beräkningen av bullermattorna i denna utredning har avstånds- och 
atmosfärdämpning (+ 15°C och 70% relativ fuktighet) beaktats. 

Marken har en dämpande inverkan så länge flygplanet/helikoptern befinner sig 
mindre än 15 grader över horisontallinjen, sett från den punkt där ljudnivån skall 
bestämmas. Markdämpningen är därför lokalt betingad och kan variera kraftigt 
från punkt till punkt. Det är möjligt att göra detaljerade analyser av mindre plan-
områden, där man tar hänsyn till faktorer som bebyggelse, topografi, växtlighet 
m m. Det finns en internationell beräkningsrutin för bestämning av markdämp-
ning från flygplan (SAE 1751). Denna modell är något generaliserad då den för-
utsätter nollvind och platt terräng. Det finns dock en modifierad variant av denna 
modell som förutsätter 2 m/s medvind och platt mark. Denna är accepterad inom 
Norden. 

I denna utredning har beräkningarna av maximal ljudnivå LAmax utförts med hän-
syn till markdämpningen, enligt SAE 1751 modifierad för 2 m/s medvind. 

7.3.2 Varaktighet i sväng 

Då flygplanen vid sväng följer en krökt bana kommer FBN-nivån ej att vara 
symmetrisk kring flygvägen. Detta beror på att man får en ökning av 
varaktigheten för bullret i punkter "innanför" en sväng. På motsvarande sätt 
erhålls en minskning av varaktighet "utanför" en sväng. Införda korrektioner 
följer ECAC's rekommendationer (ECAC Doc 29). 
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7.3.3 Väderinverkan på bullerutbredning 

Ovan nämns att ljudutbredningen påverkas av bland annat atmosfären. Som 
nämnts är värden beräknade för en temperatur av 15°C, 70 % relativ fuktighet, 
vindstilla, lufttryck 1 013,25 hPa. I aktuellt område är detta sannolikt värden som 
förekommer endast vid enstaka tillfällen. Dessutom är dessa parametrar inga-
lunda konstanta. De varierar från timme till timme och över ett helt år är varia-
tionen stor. 

Detta innebär att de framräknade resultaten stämmer överens endast vid enstaka 
tillfällen med verkligheten. Vindhastighets- och temperaturgradienter5 är de fak-
torer som påverkar ljudutbredningen kraftigast. Absolut temperatur och luftfuk-
tighet påverkar främst de högre frekvenserna hos bullret och ger därför mindre 
påverkan på dB(A)-värdet. 

Beroende på vädersituationen, med olika vindriktningar och övriga faktorer som 
nämnts, kan resultaten påverkas med upp till + 10 dB(A) -enheter ner 
till - 15 dB(A) -enheter relativt redovisade maximala ljudnivåer. 

Den markdämpning som nämnts påverkas kraftigt av väderparametrarna. Endast 
vissa exempel med markdämpning redovisas i denna utredning. 

Dessa beskrivningar är förklaringar till varför man vissa dagar upplever bullret 
från flygplatsen som mycket kraftigt och störande. Andra dagar kan vädersitua-
tionen var en helt annan och då upplever buller i mindre omfattning. Dessutom 
påverkas upplevelsen av hur hög bakgrundsnivån är vid den aktuella platsen. Är 
det tyst i omgivningen upplever man ett passerande flygplan som mer störande än 
om man befinner sig i centrala stadsdelar där det förekommer annan bullrande 
verksamhet. 

7.3.4 Maximalt buller andra transportsystem 

För att få en uppfattning om och jämförelse med andra bullerkällor redovisas 
maximala ljudnivåer för tåg, lastbil och personbil för olika avstånd i figur 19 
nedan. Figuren ger information hur mycket 70 – 100 dB(A) o s v motsvarar för 
källor som man känner väl till. Samtidigt fås en uppfattning om hur andra 
transportsystem i samhället bullrar. Förutsättningen för denna sammanställning är 
ljudutbredning över plan "mjuk" mark (jämförbar med den modell för dämpning 
via markytan som används för flygbullret). 

                                                 
5 Gradient = temperaturens eller vindhastighetens variation med höjden. 
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Figur 37 Ljudnivå uppritad för olika avstånd för tåg, lastbil och personbil. 
Observera att avståndsskalan är logaritmisk vilket betyder att 
skalstrecken avser 20, 30, 40, 50 meter osv. 
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7.4 Allmänt om skottbuller 
I Sverige används endast maximal ljudnivå för att beskriva skottbuller. 

Den maximala ljudnivån är ett medelvärde (rms-värde) under en viss tidsperiod. 
Storleken på medelvärdet beror därför av under hur lång tid som medelvärdet 
bildas. Ett medelvärde under kort tid får därför ett högre siffervärde än om 
medelvärdet tas under en längre tidsperiod för samma bullerhändelse. För 
skottbuller har man fastställt att den maximala ljudnivån skall medelvärdesbildas 
under 35 ms, vilket motsvarar inställning Impuls på en ljudnivåmätare. Därför 
anges ett tillägg efter dB(A), exempelvis betyder 65 dB(A),I att den maximala 
ljudnivån är 65 dB(A) med ljudnivåmätaren inställd på Impuls. 

7.4.1 Riktvärden utomhus för finkalibriga vapen 

För skjutning med finkalibrig ammunition tillämpas riktvärden angivna i natur-
vårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor, NFS 2005:15. Råden är 
avsedda att ge vägledning om skyddsåtgärder, begränsningar och 
försiktighetsmått avseende störning av buller från skjutbanor inrättade för 
skjutning med finkalibrig ammunition (kaliber < 20 mm). Riktvärden är angivna 
som maximala ljudnivåer i dBA frifältsvärde (tidsvägning Impuls) (dB(A),I). 
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Nedanstående, Tabell 7 är hämtad från naturvårdsverkets allmänna råd om buller från 
skjutbanor. 

 
Tabell 7 Riktvärden för finkalibriga vapen naturvårdsverkets allmänna råd om 

buller från skjutbanor, NFS 2005:15. 

Område 
 

Helgfri måndag- 
fredag 

Lördag, söndag och 
helgdag 

Natt 2) 

 

Dag och kväll kl. 
07–22  
dBAI 

Dag  
kl. 09–19 
dBAI 

Kväll  
kl. 19–22 
dBAI 

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

Bostäder för 
permanent boende och 
fritidshus 

    

Nyanläggning eller 
väsentlig ombyggnad av 
bana 

65–70 65–70 60–65 55–60 

Banor byggda före 1982 
som därefter inte 
väsentligt förändrat 
verksamheten 

65–75 65–75 60–70 55-65 

Banor byggda före 1982 
med obetydlig 
störningspåverkan 

65–80 65–80 60–75 55-65 

Vårdlokaler      
Nyanläggning eller 
väsentlig ombyggnad av 
bana 

60–65 60–65 55–60 55–60 

Banor byggda före 1982 
som därefter inte 
väsentligt förändrat 
verksamheten 

60–70 60–70 55–65 55-65 

Banor byggda före 1982 
med obetydlig 
störningspåverkan 

60–75 60–75 55–70 55-65 

Undervisningslokaler 
och friluftsområden1) 

    

Nyanläggning eller 
väsentlig ombyggnad av 
bana 

60–65 60–65 60–65 - 

Banor byggda före 1982 
som därefter inte 
väsentligt förändrat 
verksamheten 

60–70 60–70 60–70 

- 
Banor byggda före 1982 
med obetydlig 
störningspåverkan 

60–75 60–75 60–75 
- 

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

 

Värdena bör gälla i varje punkt utomhus vid de i tabellen angivna byggnaderna 
respektive inom friluftsområden. Värdena beräknas som frifältsvärden (ej på-
verkade av reflexer). 
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I de allmänna råden finns tillämpningsanvisningar till riktvärdena vid 
nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana, för banor byggda före 1982, 
för banor för hagelskytte, för tävlingar samt allmänt om skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått. 

7.4.2 Riktvärden utomhus för grovkalibriga vapen 

För skjutning med grovkalibrig ammunition och för sprängning tillämpas 
riktvärden som antagits av regeringen (Regeringens beslut från 1998-04-
06. (Fo98/928/MIL) Med tunga vapen avses då vapen som använder ammunition 
med kaliber >20mm. Underlag till riktvärden för buller från tunga vapen 
genomfördes vid Göteborgs universitet vid Avd. för Miljömedicin. (Rylander et 
al, 1994) Studien omfattar 1483 personer bosatta i 20 områden runt 8 skjutfält. 
Riktvärdena har sammanfattats i Tabell 8.  

Tabell 8  Riktvärden för tunga vapen 

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

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

 
95 dB 

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

 
100 dB 

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

Av anvisningarna kan bland annat utläsas att angivna riktvärden skall utgöra 
utgångspunkt och vägledning för den bedömning av skjutfältet som vid prövning 
enligt byggnads- eller miljölagstiftningen görs i varje enskilt fall. Angivna 
riktvärden anger maximal ljudnivå med tidsvägning motsvarande "slow", dvs 
mätningen görs under 1 sekund till skillnad från 35 millisekunder för finkalibriga 
vapen. Att man använder olika tidsvägning beror på att ljudens tidsförlopp skiljer 
sig mellan finkalibriga och grovkalibriga vapen. Varaktigheten för grovkalibrigt 
vapen (ex granatgevär) är längre än för handeldvapen (ex Ak4). Direktljudet från 
Ak4 är endast bråkdelen av en sekund medan uppmätt ljudtryck från 
granatgeväret har betydligt längre varaktighet, se Figur 38.  
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Figur 38  Uppmätt tidsförlopp för grovkalibrigt vapen (vänstra grafen) och Ak4 
(högra grafen) 

 

Vidare anges riktvärdet som C-vägd ljudtrycksnivå för grovkalibriga vapen. C-
vägningen innebär att större hänsyn tas till den lågfrekventa delen av ljudet 
relativt A-vägd ljudnivå. Detta betecknas dBC,Lx vilket innebär C-vägd 
ljudtrycksnivå, medelvärdesbildad eller mätt över 1 sekund. Orsaken till 
skillnaden i bullermåtten mellan grovkalibrig och finkalibrig ammunition 
motiveras av skillnaden i bullrets frekvenssammansättning. Den grovkalibriga 
ammunitionen är mer dominant i lågfrekvensområdet (mullrande ljud).  

7.5 Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller infördes år 2004 (SFS 2004:675) som 
en följd av EU:s direktiv för bedömning och hantering av omgivningsbuller. I 
förordningen avses med omgivningsbuller: buller från vägar, järnvägar, 
flygplatser och industriell verksamhet. Detta berör inte buller från militär 
skjutverksamhet.  

7.6 Störningsreaktioner 
Samhällsbuller utgör en av de stressfaktorer som med stor sannolikhet bidrar till 
en del sjukdomstyper i det moderna samhället. Det är svårt att bevisa att skador 
skulle orsakas direkt av buller (förutom hörselskador). 

Vid studium av buller som hälsopåverkande faktor används begreppet 
”annoyance” som effektmått. Detta mått beskriver antalet personer som genom 
enkätundersökningar uppgivit sig vara mycket störda. Med kännedom om 
bullerbelastning beräknad som ekvivalentnivåer (FBN) har man sedan ställt upp 
dos-responssamband. Från detta samband har man utläst antalet mycket störda 
personer i förhållande till bullerbelastningen. Denna metod lider dock av ett antal 
svagheter. I trafikbullerutredningen, angav sambanden gruppen ”mycket störda” 
till 5 - 10 % vid FBN 55 dB(A) och 20 % för FBN 65 dB(A). 

Störningsupplevelse är beroende av flera faktorer av psykosocial natur. Attityden 
mot den störande verksamheten spelar bland annat in. Dessutom är sambanden 
mer osäkra vid låga trafikintensiteter som är vanligt i Sverige. Undersökningarna 
visar ofta en blandning av låg störning oberoende av bullernivå samt både låg och 
kraftig störning vid höga bullernivåer.  
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För de allra flesta svenska flygplatser är trafikintensiteten relativ låg vilket 
medför att bullret inte uppfattas som kontinuerligt. I dessa fall är förmodligen 
ekvivalentnivå mindre lämpad som ensamt mått på bullerbelastning. Av detta 
skäl gäller endast maximalnivåer som riktvärden när flygbullerexponeringarna 
inte är kontinuerliga. 

Sömnforskning har påvisat effekter på blodtryck, hjärtverksamhet, 
kroppsrörelsemönster och väckning. Förändring av sömndjup har påvisats vid 
bullertoppar av 45 dB(A) medan väckning kan inträffa vid bullertoppar över 
55 dB(A). Det har också konstaterats effekter som dålig sömnkvalitet efter 
bullerexponering under natten. Buller under dagtid kan man vänja sig vid. Någon 
tillvänjning för störning under natten har ej kunnat konstateras. Vid Arlanda har 
det genomförts epidemiologiska studier vilka visat dos-responssamband mellan 
flygbuller och upplevd störning hos befolkningar runt flygplatser. Några 
undersökningar har även fokuserat på fysiologiska effekter av flygbuller, varav 
ett fåtal tvärsnittsstudier inriktats på högt blodtryck. Resultaten indikerar ett 
samband mellan exponering för flygbuller och förekomst av högt blodtryck. 
Dock finns frågetecken om flygbullerunderlaget i undersökningen varit relevant, 

Studier av talmaskering, d.v.s. svårighet att uppfatta tal, visar att redan vid 
bullertoppar på mellan 45 och 55 dB(A) erhålls talmaskering. Vid nivåer mellan 
60 och 70 dB(A) måste man höja rösten vid konversation på en till två meters 
avstånd. Först vid nivåer mellan 90 och 100 dB(A) uppstår svårigheter att höra 
varandra. 

Det finns grupper som är mer känsliga för störning än andra. Personer med hög 
stressfaktor, ångestnivå, mag-tarmsjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, hörselskador 
och även skiftarbetande hör till gruppen extra känsliga. Skrämseleffekter är mer 
uttalade och talmaskering inträffar för lägre nivåer för personer med 
hörselnedsättning. I Sverige uppskattas ca 10 % av befolkningen ha någon form 
av hörselnedsättning. 

Buller har effekter på den typ av som är vanlig i skolorna. Ju svårare 
arbetsuppgifter, ju mer krävande analys av mening och innehåll, desto kraftigare 
är effekten av buller. För långtidsminnet är effekter påvisade för flygbuller ned 
mot Leq 55 dB(A) inomhus, både för ett svårt eringstest och ett lättare 
igenkänningstest. Studier i samband med nedläggning av den gamla flygplatsen i 
München visade en klar förbättring av de kognitiva funktionerna när ljudnivån 
inomhus sjönk från 68 dB(A) till 58 dB(A) som ekvivalentnivå. Observera att 
ovanstående nivåer är extremt höga och motsvarar över FBN 70 dB(A) utomhus 
men det intressanta är att inlärningen förbättras när nivån minskar. 

Ljudnivåer över 120 dB upplevs som obehagliga men smärta inträffar först vid 
140 dB. Kortvariga ljud i området 90 - 100 dB kan skapa kortvarig 
hörselnedsättning vilket inte är skadligt. Först vid långvarigt buller över 90 dB 
kan permanenta hörselnedsättningar inträffa. Någon större risk för 
hörselnedsättning för boende omkring flygplatser råder inte. 
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En viktig slutsats är att buller upplevs subjektivt. Detta innebär att det är oerhört 
svårt att få klarhet i störningsupplevelsen. En bullertopp om 70 dB(A) från flyg 
upplevs helt olika i områden med bakgrundsnivåer omkring 65-70 dB(A) relativt 
när det för övrigt är tyst i t.ex. ett bostadsområde under dagtid eller i skogen. 
Störningen är starkt kopplad till skillnaden mellan bullertopparna och den 
rådande bakgrundsnivån.  

Upplevelsen påverkas av hur hög bakgrundsnivån är vid den aktuella platsen. Är 
det tyst i omgivningen upplever man ett passerande flygplan som mer störande än 
om man befinner sig i de centrala stadsdelarna där det förekommer annan 
bullrande verksamhet. Fysiska variabler är bland annat boendemiljö (landsbygd 
relativt stad), tidpunkt eller årstiden för bullerhändelsen, möjlighet att kontrollera 
eller varna för källan och varaktigheten av bullret. 

Figur 20 beskriver flygbuller i ett typiskt förortsområde. Det framgår tydligt att 
bullret från flyget ligger över bakgrundsbullret i förortsområdet. I stadsområdet 
blandas flygbullret med övrigt buller i området. Denna skillnad kan vara 
avgörande hur man uppfattar bullret. Detta är ett generellt problem hur man skall 
värdera olika bullerkällor. Inom bl.a. EU pågår forskning kring dessa 
frågeställningar hur den samlade effekten från flera bullerkällor skall bedömas i 
förhållande till var källa för sig. 

 
Bullernivåer i typiskt förortsområde  med flygbuller 

Tid på dygnet  

dB(A)  

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  

Figur 39 Exempel på hur bullret varierar under ett dygn vid ett typiskt 
förortsområde i närheten av en militär flygplats. LAmax omkring 
70 dB(A) från flygplatsen. Bullertoppar mellan 9 och 11 samt 13 -16 
beror av flygbuller. 

Arbete pågår med att framöver se över riktvärden både i Sverige och EU samt av 
WHO. Vid denna typ av utredning strävas efter att bedöma konsekvenserna i 
förhållande till fastställda riktvärden. Sökanden måste förutsätta att riktvärden är 
så anpassade att om dessa innehålls kommer mycket marginella hälsoeffekter att 
uppstå. 
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I flera fall anges olika ljudnivåer som kan ge talmaskering, och det är då viktigt 
att hålla isär de olika verksamheterna. Flygverksamheten med JAS 39 med 
relativt begränsad omfattning medför de kraftigaste ljudnivåerna, medan den mer 
varaktiga skolflygverksamheten och helikopterverksamheten medför ca 20 dB(A) 
lägre nivåer. Genomgående medför denna typ av verksamheter intermittent 
buller. I flera undersökningar avseende bland annat talmaskering relateras 
störande nivåer till mer kontinuerliga ljudnivåer, vilket är mera likt ekvivalenta 
ljudnivåer typ FBN. 

Det finns undersökningar som indikerar att samverkan mellan ljud och 
vibrationer kan medför lägre känseltrösklar. Flygbuller medför normalt inga 
vibrationer som överskrider människans normala känseltrösklar. Detta medför att 
det knappast finns en koppling mellan buller och vibrationer orsakade av 
flygverksamheten. Vibrationer kan förekomma från annan verksamhet, samtidigt 
som man utsätts för flygbuller. Det måste vara mycket sällan förekommande och 
skulle kräva ett omfattande utredningsarbete att ta reda vilka områden som utsätts 
för flygbuller samtidigt som det förekommer vibrationer från annan verksamhet. 
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8  MILJÖ- OCH HÄLSOKONSEKVENSER 

8.1 Sammanfattande resultat flygbuller 
I figurer med bullerutbredningsområden och tabeller redovisas boende och 
fastighetsstatistik för de olika verksamheterna vid Flygskjutmålet Hammaren 
avseende flygverksamheten. 

Det är verksamheten med JAS 39 och SK 60 varv 1 som berör flest boende (120 -
180) över LAmax 70 dB(A). Varv 1 används i mycket begränsad omfattning.  

Det är som mest ca 10 boende som kan förväntas beröras av ljudnivåer över 
LAmax 80 dB(A) från flygverksamheten exklusive varav 1 för SK 60. 

8.2 Sammanfattande resultat skottbuller 
Antalet boende har sammanställts inom olika ljudnivåintervaller från skjutbanor-
nas verksamhet.  

Det är mycket få boende som berörs av ljudnivåer över riktvärdena. Det är endast 
för skjutning med tung kulspruta från helikopter som några boende, ca 20 st., kan 
förväntas beröras av över riktvärdet6 65 dB(A), I. Det är även några fritidshus 
som kan beröras av motsvarande nivåer.  

8.3 Djurhållning 
Riktvärden för djurhållning finns endast för konstanta ljud i djurstallar och 
liknande. Detta är inte jämförbart med buller från flyg- och skjutverksamhet. 
Buller ska hållas på en låg nivå och får inte försämra djurens hälsa enligt 
jordbruksverket regelverk7.  

Buller i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar djurens 
hälsa menligt. I stallar får djur endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt 
kontinuerligt buller överstigande 65 dBA. I stallar med slaktgrisar eller 
slaktkycklingar får dock bullernivån 65 dBA överstigas vid forcerad ventilation 
då väderleken kräver detta under förutsättning att bullernivån inte överstiger 75 
dBA. Dessa riktvärden avser kontinuerligt buller (ekvivalent ljudnivå) och är ej 
jämförbart med flyg- och skottbuller med kortvarigt exponering. I regelverket 
nämns ej djurens påverkan av maximala kortvariga bullerhändelser. 

Generellt finns det relativt begränsat med underlag rörande hur djur i allmänhet 
och tamdjur berörs av skottbuller. Enligt jordbruksverket och det finns ingen 
sammanfattande statistik över problem kring buller för flygfält och skjutfält 
rörande tamdjur. Generellt har det visat sig att djur, hästar, kor med mm har en 
förmåga att vänja sig vid skottbuller och då främst finkalibriga skjutning. 
Grovkalibrig verksamhet medför mer lågfrekventa ljud som kan ha en större 
påverkan. Även här är tillvänjning stor.  

                                                 
6 Dag/kvällstid och dagtid lör-sön-helgadagar. 
7 Statens jordbruksverks författningssamling, SJVS 2010:15 Statens jordbruksverks föreskrifter 

och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m. 
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Som exempel finns gårdar med nötkreatur och travhästar som ligger alldeles intill 
militära flygplatser med verksamhet med JAS 39 som medför maximala 
ljudnivåer på uppåt 100 dBA utan att påverka djuren. 

Fåglar och djur kan i vissa fall påverkas av bullrande verksamhet. 
Naturvårdsverket har i en rapport vad gäller den sökta typen av verksamhet 
belyst eventuell störning på fågellivet. I rapporten anges att olika arter är olika 
känsliga för störning och störningskänsligheten varierar beroende på väder, 
omgivning mm vilket gör att det är svårt att generalisera. Bedömningen är därför 
att buller från verksamheten inte kommer att påverka djurlivet i området. 

8.4 Påverkan på friluftslivet 
Bullrets påverkan på möjligheten till rekreation och friluftsliv bedöms som 
begränsad. Under juni – augusti är det normalt övningsuppehåll. Badplatser vid 
Enebågen ligger utanför riskområdet vilket medför att några förbud att vistas där 
uppkommer inte. Bullernivåerna som uppträder är inte skadligt men kan upplevas 
störande. Detta gäller generellt vid flygningar på dessa höjder. 
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Miljömål 

De nationella miljömål redovisas nedan tillsammans med de regionala för Västra Götalands 

län som bedöms som relevanta för verksamheten. 

  

Karlsborgs kommun har inte fastställt några lokala miljömål. 

Nationella miljömål 
 

1. Begränsad klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 

biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 

utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 

globala målet kan uppnås. 

 

Regionala miljökvalitetsmålet har samma lydelse som motsvarande miljökvalitetsmål beslutat 

av riksdagen. 

Till miljökvalitetsmålet hör följande delmål:  

 Minskade utsläpp av växthusgaser (2008-2012)  

 Andra delmål som berör koldioxidutsläpp är delmålen Planering för en 

samhällsstruktur som främjar miljöanpassade och resurssnåla transporter, Planering 

för effektivare energianvändning och nyttjande av förnyelsebar energi och Bättre 

energianvändning i byggnader under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 
 

2. Frisk luft 

Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 

Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation. 

 

Regionala miljökvalitetsmålet har samma lydelse som motsvarande miljökvalitetsmål beslutat 

av riksdagen. 

Till miljökvalitetsmålet hör följande delmål:  

 Minskade halter för svaveldioxid  

 Minskade halter för kvävedioxid  

 Minskade halter av marknära ozon  

 Minskade utsläpp av flyktiga organiska ämnen  

 Minskade halter av partiklar  

 Minskade halter av bens(a)pyren 

 

3. Bara naturlig försurning 

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen för vad 

mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten 

i tekniska material eller kulturföremål och byggnader. 

 

Regionala miljökvalitetsmålet har samma lydelse som motsvarande miljökvalitetsmål beslutat 

av riksdagen. 

Till miljökvalitetsmålet hör följande delmål: 
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  Färre försurade vatten   

 Trendbrott för markförsurningen 

 Minskade utsläpp av svaveldioxid 

 Minskade utsläpp av kväveoxider 

 

3. Giftfri miljö 

Riksdagen beslutade den 22 juni 2010 om en ny formulering av målen för Giftfri miljö: 

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 

människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är 

nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna 

av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna." 

När det gäller precisering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är regeringens bedömning att 

detta innebär följande: 

 Den sammanlagda exponeringen i arbetsmiljö, yttre miljö och inomhusmiljö för 

särskilt farliga ämnen är nära noll och är för övriga kemiska ämnen inte skadlig för 

människor. 

 Förorenade områden är undersökta och vid behov åtgärdade.  

 All fisk i Sveriges hav och sjöar är tjänlig som människoföda med avseende på 

innehållet av naturfrämmande ämnen. 

 

Regionala miljökvalitetsmålet har samma lydelse som motsvarande miljökvalitetsmål beslutat 

av riksdagen kolla upp 

 Senast år 2010 skall varor vara försedda med hälso- och miljö information om de 

farliga ämnen som ingår.  

 Nyproducerade varor ska så långt det är möjligt vara fria från:  

- nya organiska ämnen som är långlivade (persistenta) och bioackumulerande, nya 

ämnen som är cancerframkallande, arvsmassepåverkande och 

fortplantningsstörande samt kvicksilver så snart som möjligt, dock senast 2007  

- övriga cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande 

ämnen, samt sådana ämnen som är hormonstörande eller kraftigt 

allergiframkallande, senast år 2010 om varorna är avsedda att användas på ett 

sådant sätt att de kommer ut i kretsloppet 

- övriga organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande, samt kadmium 

och bly, senast år 2010.  

Dessa ämnen ska inte heller användas i produktionsprocesser om inte företaget kan visa att 

hälsa och miljö inte kan komma till skada. 

Redan befintliga varor, som innehåller ämnen med ovanstående egenskaper eller kvicksilver, 

kadmium samt bly, ska hanteras på ett sådant sätt att ämnena inte läcker ut i miljön. 

 Hälso- och miljöriskerna vid framställning och användning av kemiska  

ämnen ska minska fortlöpande fram till år 2010. Under samma tid ska förekomsten 

och användningen av kemiska ämnen som försvårar återvinning av material minska.  

 Samtliga förorenade områden som innebär akuta risker vid direktexponering och 

sådana förorenade områden som i dag, eller inom en nära framtid, hotar betydelsefulla 

vattentäkter eller värdefulla naturområden ska vara utredda och vid behov åtgärdade 

vid utgången av år 2010. 

 

4. Skyddande ozonskikt 

Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. 
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Regionala miljökvalitetsmålet har samma lydelse som motsvarande miljökvalitetsmål beslutat 

av riksdagen. Till miljökvalitetsmålet hör följande delmål: 

 Inga utsläpp av ozonnedbrytande ämnen 

 

5. Säker strålmiljö 

Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter av 

strålning i den yttre miljön. 

 

Regionala miljökvalitetsmålet har samma lydelse som motsvarande miljökvalitetsmål beslutat 

av riksdagen. Till miljökvalitetsmålet hör följande delmål: 

 Låga utsläpp av radioaktiva ämnen  

 Färre fall av hudcancer orsakad av solen  

 Minskade risker med elektromagnetiska fält 

 

6. Ingen övergödning 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på 

människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 

användning av mark och vatten. 

 

Regionala miljökvalitetsmålet har samma lydelse som motsvarande miljökvalitetsmål beslutat 

av riksdagen. Till miljökvalitetsmålet hör följande delmål: 

 Minskade utsläpp av fosforföreningar 

 Minskade utsläpp av kväveföreningar till havet 

 Minskade utsläpp av ammoniak 

 Minskade utsläpp av kväveoxider 

 

7. Levande sjöar och vattendrag 

Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer 

skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 

landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras, samtidigt som 

förutsättningar för friluftsliv värnas. 

 

Regionala miljökvalitetsmålet har samma lydelse som motsvarande miljökvalitetsmål beslutat 

av riksdagen. Till miljökvalitetsmålet hör följande delmål: 

 Skydd av natur- och kulturmiljöer i och vid sjöar och vattendrag  

 Restaurering av vattendrag  

 Upprättande av vattenförsörjningsplaner  

 Utsättning av djur och växter som lever i vatten 

 

8. Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 

livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

 

Regionala miljökvalitetsmålet har samma lydelse som motsvarande miljökvalitetsmål beslutat 

av riksdagen. Till miljökvalitetsmålet hör följande delmål: 

 Skydd av geologiska formationer  

 Inga negativa förändringar i grundvattennivån  

 Ökade kvalitetskrav för grundvatten 
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9. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den 

biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk 

mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat 

nyttjande av hav, kust och skärgård skall bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 

Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

 

Regionala miljökvalitetsmålet har samma lydelse som motsvarande miljökvalitetsmål beslutat 

av riksdagen. Till miljökvalitetsmålet hör följande delmål: 

 Skydd av marina miljöer och kust- och skärgårdsområden  

 Bevara och utveckla kulturarv och odlingslandskap  

 Minskning av bifångster  

 Anpassning av uttaget av fisk  

 Minskade störningar från båttrafiken  

 Minskade utsläpp från fartyg 

 

10. Myllrande våtmarker 

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och 

värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

 

Regionala miljökvalitetsmålet har samma lydelse som motsvarande miljökvalitetsmål beslutat 

av riksdagen. Till miljökvalitetsmålet hör följande delmål: 

 Långsiktigt skydd för våtmarker  

 Inga skogsbilvägar över våtmarker  

 Anläggning och återställning av våtmarker 

 

11. Levande skogar 

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation. 

 

Regionala miljökvalitetsmålet har samma lydelse som motsvarande miljökvalitetsmål beslutat 

av riksdagen. Till miljökvalitetsmålet hör följande delmål: 

 Långsiktigt skydd av skogsmark  

 Förstärkt biologisk mångfald  

 Skydd för kulturmiljövärden 

 

12. Ett rikt odlingslandskap 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

 

Regionala miljökvalitetsmålet har samma lydelse som motsvarande miljökvalitetsmål beslutat 

av riksdagen. Till miljökvalitetsmålet hör följande delmål: 

 Skötsel av ängs- och betesmarker  

 Bevarande och nyskapande av småbiotoper i odlingslandskapet  

 Skötsel av kulturbärande landskapselement  

 Genetiska resurser hos husdjur och kulturväxter  

 Lantbrukets ekonomibyggnader  
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 Ökad ekologisk produktion 

 

13. Storslagen fjällmiljö 

Fjällen skall ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, 

upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen skall bedrivas med 

hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden 

skall skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

 

Regionalt miljömål ej aktuellt. 

 

14. God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 

sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

 

Regionala miljökvalitetsmålet har samma lydelse som motsvarande miljökvalitetsmål beslutat 

av riksdagen. Till miljökvalitetsmålet hör följande delmål: 

Planering för  

 en samhällsstruktur som främjar miljöanpassade och resurssnåla transporter  

 kulturhistoriska och estetiska värden  

 grön- och vattenområden i tätorter  

 effektivare energianvändning och nyttjande av förnyelsebar energi  

 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse  

 Minskat buller  

 Uttag av naturgrus  

 Minskning av avfallsmängder – målet utgår enligt beslut av riksdagen  

 Miljöriktiga deponier – delmålet utgår enligt beslut av riksdagen  

 Energianvändning mm i byggnader  

 Mindre radon, fukt och mögel inomhus 

 

15. Ett rikt växt- och djurliv 

Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 

framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 

processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 

tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 

med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 

 

Regionala miljökvalitetsmålet har samma lydelse som motsvarande miljökvalitetsmål beslutat 

av riksdagen. Till miljökvalitetsmålet hör följande delmål: 

 Hejda förlusten av biologisk mångfald  

 Minskad andel av hotade arter  

 Hållbart nyttjande 

 

Miljömål för Vättern  
 

Vätternvårdsförbundet har i ”Vatternvårdsplan för Vättern 2006-2012” arbetat fram mål och 

förslag till åtgärder för att Vätterns vatten och ekosystem ska kunna anses som hållbart i ett 

långt perspektiv. Miljömålen är uppbyggda efter nationell struktur där totalt åtta 
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generationsmål ämnas uppnås 2020. För att följa de föreslagna åtgärdernas har effekt föreslås 

68 delmål, vilka i sin tur ska uppnås 2012 (några delmål är gemensamma). 

För att uppnå målen föreslås 89 åtgärder. För de olika åtgärderna svarar olika aktörer vilka 

även föreslås vid respektive åtgärd. 

 

De generationsmål som kan bedömas vara aktuella i samband med här aktuell verksamhet 

redovisas nedan.  

 

Begränsad klimatpåverkan  

Vättern fortsätter vara en kallvattensjö med klart vatten. Sjön hyser typiska kallvattensarter 

såsom röding, öring, harr, siklöja, sik och hornsimpa vilka lever i livskraftiga bestånd. De för 

Vättern och dess tillflöden typiska ryggradslösa kallvattensarterna finns.  

 

Bara naturlig försurning  

Vättern fortsätter vara en sjö med god buffertförmåga där växter och djur i sjö och tillflöden 

inte är påverkade av försurning.  

 

Giftfri miljö  

Fisken i Vättern omfattas inte av kostrekommendationer pga. miljögifter (utfärdade av 

Livsmedelsverket). Ekosystemet i Vättern och dess tillflöden uppvisar inte störningar till följd 

av miljögifter. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och naturliga ämnen nära 

bakgrundsnivåer. Dricksvattnet fortsätter vara av god kvalitet samt säkerställd. 

 

Delmål:  

 Inget av de prioriterade ämnen som upptas i vattendirektivet, eller andra miljögifter, 

påverkar Vätterns ekosystem negativt eller medför begränsningar för konsumtion  

 Tungmetaller i vatten och ytsediment uppvisar låga halter (högst klass 1 för vatten och 

högst klass 2 för sediment enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder)  

 Båtbottenfärger och utsläpp från båttrafik skadar inte miljön  

 Försvarets lämningar på såväl mark som under vatten är karterade, riskklassade 

och/eller åtgärdade  

 

Skyddande ozonskikt  

Ultravioletta strålningen i Vätterns vatten medför inga störningar på eko-systemet.  

Delmål:  

Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har till största delen upphört.  

 

Ingen övergödning  

Vättern fortsätter vara en naturligt näringsfattig klarvattenssjö med balans mellan kväve och 

fosfor i vattnet.  

 

Levande sjöar och vattendrag  

Vättern fortsätter vara en näringsfattig klarvattensjö med ett för sjön naturligt, väl fungerande 

ekologiskt system, samt definieras med god ytvattenstatus enligt EG:s vattendirektiv samt 

gynnsam bevarandestatus enligt Natura 2000. Vättern fortsätter vara riksintresse för 

friluftsliv, naturvård och yrkesfiske. 

  

Delmål:  

 De särskilda naturvärden som finns i strandzonen, liksom strändernas tillgänglighet för 

friluftsliv, utreds och får ej minska.  
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God bebyggd miljö  

Natur-, kultur- och friluftsvärden runt Vättern tillvaratas och utvecklas. Mark, vatten, 

byggnader och anläggningar nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. Vättern fortsätter vara 

riksintresse för friluftsliv och naturvård. Dricksvattnet fortsätter vara av god kvalitet samt 

säkerställt.  

 

Delmål:  

 Enhetlig information om Vätterns tillgänglighet är sammanställd och tillgänglig på ett 

enkelt sätt.  

 Säkerställa Vätterns vattenkvalitet med avseende på sjön som vattentäkt bl.a. genom 

fastställande av vattenskyddsområde. Dricksvattnet är av god kvalitet.  

 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) genomförs om möjligt vid all 

nybyggnation samt renovering av ledningssystem.  

 Samtliga hamnar har miljöplaner.  

 Allmänhetens tillgänglighet till Vättern ökas.  

 Miljöföroreningar från mark- och vattenområden påverkar ej Vättern.  

 Naturgrusavlagringar med stort värde för dricksvattenförsörjningen, och för natur- och 

kulturlandskapet, bevaras.  

 Särskilt utpekade bullrande aktiviteter regleras och hänvisas till anvisade områden. 

Tysta områden identifieras.  

 Skyddsåtgärder för transporter med farligt gods genomförs (enligt 

konsekvensklassificering för Vättern).  

 

Ett rikt växt- och djurliv  

Vättern hyser hög biologisk mångfald som utgör en tillgång för människan. Vättern definieras 

med god ytvattenstatus enligt EG:s vattendirektiv samt gynnsam bevarandestatus enligt 

Natura 2000. Nyttjandet av biologiska resurser sker på ett hållbart vis. 
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Ämnenas egenskaper   
 

Bly  

Bly finns överallt i miljön, i luft, mark och vatten. Spridningen av bly i miljön har minskat, 

bland annat på grund av att vi i dag använder blyfri bensin. Bly finns dock i de flesta 

livsmedel, men i låga halter. Baslivsmedel som fisk, kött, spannmålsprodukter, rotfrukter och 

mejerivaror innehåller oftast låga blyhalter. Vin kan innehålla något högre halter, men 

halterna har minskat under senare år. Skaldjur, lever från vilt och vissa vildväxande svampar 

kan innehålla förhöjda halter bly. Exponering för bly kan ge skador på nervsystemet och 

medföra försämrad kognitiv utveckling och intellektuell prestationsförmåga, foster och små 

barn är speciellt känsliga. Andra effekter är högt blodtryck och ökad förekomst av hjärt- och 

kärlsjukdomar hos vuxna. Förgiftning ger diffusa symtom som trötthet och dålig aptit. Bly 

skadar de röda blodkropparna vilket kan ge blodbrist. Gränsvärdet för bly i dricksvatten är 

0,010 milligram per liter. (www.kemi.se, www.slv.se) 

Zink  

Är ett livsnödvändigt ämne för flertalet organismer, och människor tål höga zinkhalter. 

Vattenorganismer är dock betydligt känsligare. Förhöjda zinkhalter i grundvattnet är en signal 

om att andra metaller kan vara högre än normalt. Främst gäller detta kadmium som ofta 

uppträder tillsammans med zink. Kadmiumhalten uppgår som mest till 1 % av zinkhalten, 

men kadmium är skadligt redan i låga halter. (www.naturvardsverket.se) 

Koppar  

Koppar är ett livsnödvändigt ämne för flertalet organismer och är toxiskt endast i höga 

koncentrationer. Giftigheten är dock hög för vattenlevande växter och djur. Kopparföreningar 

är dessutom bioackumulerande (www.kemi.se). Förhöjda halter i dricksvatten kan ge upphov 

till diarréer särskilt hos småbarn.  

Antimon  

Antimon är ett halvmetalliskt grundämne. Antimon används bland annat i mascara och 

batterier, samt som legeringsämne i typmetall framförallt till olika blylegeringar i syfte att öka 

hårdheten. Antimon förekommer även som förorening i kopparmalmer. I naturen uppträder 

antimon i två oxidationstal Sb(III) och Sb(V). Sb(V) är stabil i aeroba miljöer. Antimon har 

lång residenstid i akvatiska system. Antimon har ingen känd biologisk funktion. Det är i 

huvudsak Sb(III) som tas upp. Bioackumuleras inte starkt och uppvisar därför ingen risk för 

biomagnifikation i den akvatiska näringskedjan. (Sternbeck et al., 2002)  
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Nitrocellulosa  

Genomförda toxikologiska undersökningar på vattenlevande organismer har visat att 

Nitrocellulosa har mycket låg akut giftighet. Nitrocellulosa har mycket låg löslighet i vatten 

och i vatten förekommer därför NC i suspenderad form. Den kemiska och biologiska 

nedbrytbarheten är låg. Exponeringen av bottenlevande djur och växter kommer därför att 

fortgå under lång tid. (Scott & Sjöström 1999)  

Nitroglycerin  

Nitroglycerin kan orsaka huvudvärk, ökad puls, illamående, kräkningar. Används i medicinskt 

syfte i doser upp till 10 mg/dag. (Hägglund et al 1999) Nitroglycerin är toxiskt för 

vattenlevande djur och alger. Dess EC50 för tillväxthämning hos alger och akuta toxicitet 

(LC50) ligger mellan 0,4 och 1,7 mg/l. Långvarig exponering för koncentrationer mellan 0,22 

och 0,43 mg/l reducerar tillväxt och överlevnad hos fisk. (Scott & Sjöström 1999) 

Nitroglycerin (GTN) är begränsat löslig i vatten men är löslig i organiska lösningsmedel. 

Bindningen till organiskt material är mycket hög. Nitroglycerin har mycket låg rörlighet i 

marken. GTN förväntas inte följa vattnets rörelser i jorden och därmed kunna nå ner till och 

förorena grundvattnet. (Hägglund et al 1999, Scott & Sjöström 1999) Nedbrytningen genom 

hydrolys eller fotolys har sannolikt liten betydelse för dess försvinnande ur mark eller vatten. 

Biologisk nedbrytning har dock stor betydelse. Halveringstiden är kortare än 13 dagar vilket 

gör att nitroglycerin klassificeras som en biologiskt lättnedbrytbar substans. (Scott & 

Sjöström 1999)  

Titantetraklorid 

Titantetraklorid är en kemisk förening av titan och klor med formeln TiCl4. Det är en 

metallhalogen med den ovanliga egenskapen att den är mycket flyktig. När titantetraklorid 

reagerar med vattenånga bildas moln av titandioxid (TiO2) och saltsyra (HCl). Saltsyran är 

hygroskopisk och absorberar mer fukt ur luften och bildar droppar som ger en tät dimma. 

Titandioxidens ovanligt höga brytningsindex hjälper också till att göra molnet 

ogenomträngligt för ljus. 

Miljöns exponering för titantetraklorid är osannolik, eftersom det bryts ned snabbt i vatten. 

Titantetraklorid är mycket irriterande på hud, ögon och slemhinnor hos människor. Akut (kort 

sikt) exponering kan orsaka brännskador hud ytan och skador av olika delar av de övre 

luftvägarna hos människor. Akut exponering kan också skada ögonen. Sjukdomar i lungan 

(pleura sjukdomar) har associerats med långvarig exponering av titantetraklorid i titan 

metallarbete produktion. Kronisk inandning kan resultera i övre luftvägarna irritation, kronisk 

bronkit, hosta, väsande andning, kemisk lunginflammation eller lungödem hos människor. 

(EPA, United States Environmental Protection Aagency) 

(http://www.epa.gov/ttn/atw/hlthef/titanium.html) 
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AD HIVES, BOSTIK 1346, 
ARTNR 1259 Lim Xi, F R11, R 36 etylacetat 141-78-6 R36 - R66 -

R67 - R11 90 - 100 X

ALKYLATBENSIN 2T Bränsle 50 l Xn, N, 
F+

R12, R38, 
R65, R67, 
R51/53

Bensin 86290-81-5
R12,R38,R51
/53,R65,
R67

> 96 X U X

Benzen 71-43-2

R11,R36/38,
R45,R46,
R48/23/24/25
,R65

<0,1 X U X X

n-Hexan 110-54-3

R11,R38,R48
/20,R51/53,
R62,R65,
R67

< 0.5 X

ALKYLATBENSIN 4T Bränsle 20 l Xn, N, 
F+

R12, R38, 
R65, R67, 
R51/53

Bensin 86290-81-5
R12,R38,R51
/53,R65,
R67

> 98 X U X

Benzen 71-43-2

R11,R36/38,
R45,R46,
R48/23/24/25
,R65

< 0.1 X U X X

n-Hexan 110-54-3
R11,R38,R48
/20,R51/53,
R62,R65,R67

< 0.5 X

D.   Vart tar ämnet vägen? - 

huvudsaklig mottagare
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BANTAL Målning Xn, F R11, R20/21, 
R66 Butylacetat 123-86-4 R10, R66, 

R67 30-60 X

Xylen 1330-20-7 R10, R20/21, 
R38 10-30 X

Etanol 64-17-5 R11 1-5 X

BECKERS 

UTOMHUSAKRYLAT
Färg

1,2-benzisotiazol-3(2H)

-on
2634-33-5

R22, R38, 

R41, R43, R50
< 0,05 R X

bronopol (INN) 52-51-7

R37/38, 

R41, R50, 

R21/22

< 0,02 X

jodpropynylbutyl-

karbamat (jodokarb)
55406-53-6

R41, R50, 

R20/22
< 0,4 X

kathon (5-klor-2-metyl-

4-isotiazolin-3-

on + 2-metyl-4-

isotiazolin-3-on , 3-1)

55965-84-9

R23/24/25, 

R34, R43, 

R50/53

<0,001 R X

BETULA 100

De högraffinerade 
mineraloljorna 
innehåller <3 % (wlw) 
DMSOextrakt.
i enlighet med IP346

X

CRYSTAL INTERNATIONAL, 
BÅTFERNISSA båtfernissa 0,3 l Xn R36, R10 1-metoxi-2-propylacetat 203-603-9 R10, R36 10-<25 X

3-Metoxibutylacetat 224-644-9 R36 25-<50
CUPRINOL TRÄSKYDD 
GRÖN, 5030, REGNR 3374 Färg 1 l Xn R65, R65 nafta (petroleum), 

vätebehandlad tung 64742-48-9 R65, 66 75-100 X U X

3-jodo-2propynylbutylkarbamat55406-53-6 R20/22, 41, 500-1 X
DIESELBRÄNNOLJA 
25 Drivmedel 500 l Xn, N R38, R51/53, 

R65 smörjande additiv <500 ppm X

destillat (petroleum), 
vätebehandlade lätta 64742-47-8 R65-38-51/53 >95 X

rapsmetylester (RME) 85586-25-0 <5 X
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huvudsaklig mottagare
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FÖRTUNNING Lösnings-
medel Xn, F

R11, R36/38, 
R48/20, 
R63, R67

Toluen 108-88-3
R11, 63, 
48/20, 
65, 38, 67

30-60 X X

Etanol 64-17-5 R11 10-30 X
Butylacetat 123-86-4 R10, 66, 67 10-30 X

Etylacetat 141-78-6 R11, 36, 66, 
67 10-30 X

Metyletylketon 78-93-3 R11, 36, 66, 6710-30 X

1-Butanol, butan-1-OL 71-36-3
R10, 22, 
37/38,
 41, 67

5-10 X

2-propanol 67-63-0 R11, 36, 67 1-5 X

2-butanol 78-92-2 R10, 36/37, 
67 1-5 X

INTERNATIONAL 
FLUROCERANDE FÄRG Färg 1 l N R51/53, R10 2-Butanonoxim 202-496-6 R40, R21, 

R41, R43 0-<1 R X

kobolt carboxylate 237-015-9 R22, R38, 
R43, R51-53 0-<1 X

Nafta (petroleum), 
väteavsvalad tung 265-185-4 R51-53, R65, R6625- <50 X U X

KEMA KS-199 
STARTSPRAY Startgas 0,1 kg Xn, F+

R12, R19, 
R22, R52/53, 
R66, R67

dietyleter 60-29-7

R12, R19,
R22, R66, 
R67

50-100 X

Propan 74-98-6 R12 10-25 X
Butan (innehållandes

< O, l % butadien)
106-97-8 R12 2,5-10 X

pentan 109-66-0
R12, R51/53, 

R65, R66, R67
2,5-10 X

PLIOBOND 20, LIM Lim 0,05 l Xi, F R11, R36,  
R66, R67 2-Butanon 78-93-3 R11, R36,

R66,67 65 - 80 X

fenol 108-95-2 R24/25, R34 0.5 - 2 R X
o-Kresol 95-48-7 R24/25, R34 0.1 - 0.5 X
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SPAR TÄNDVÄTSKA Tändvätska 1 l Xn R65 Alifatiska kolväten; 
n-paraffiner 64771-72-8 R65 60 - 100 X

SYNTEMAX 
TÄCKFÄRG Sprutmålning 1 l Xn R20/21, R38, 

R10 Koboltkarboxylat 68409-81-4 R-22, 38, 43, 
51/53 0-1 X

Nafta (petroleum), 
vätebehandlad tung 64742-48-9 R-10, 65, 66 1-5 X U X

Xylen 1330-20-7 R-10, 20/21, 
38 30-60 X

Nafta (petroleum), 
väteavsvavlad tung 64742-82-1 R-10, 51/53, 

65, 66, 67 1-5 X U X

Etylbensen 100-41-4 R-11, 20 5-10 X
N-metyl-2-pyrrolidon 872-50-4 R-36/38 1-5 X

SYNTEMAX 
TÄCKFÄRG Färg 1 l Alkydharts 

luftoxiderande 67922-76-3 30 - 40 X

Nafta (petroleum), 
väteavsvavlad tung 64742-82-1

R51/53, R65, 
R66, R67, 
R10

30 - 40 X U X

Talk 14807-96-6 5 - 10 X

SÅGKEDJEOLJA 8921 Maskinolja 1 l Blandning av syntetiska 
estrar och tillsatser. X

Xylen 1330-20-7 R10, R20/21, R385 - 10 X
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T-RÖD Lösningsmedel 1 l F R11, R67 etanol 64-17-5 R-11 60-100 X
metyletylketon 78-93-3 R-11,36,66,675-10 X

aceton 67-64-1 R-11, 36, 66, 
67 1-5 X

etylacetat 141-78-6 R-11,36,66,671-5 X

Bitrex 3734-33-6 R-11, 20/22, 
52/53 0-1 X

TURTLE STARTGAS Startgas 0,1 kg Xn, F+
R12, R19, 
R22, R66, 
R67, R52/53 

Butan
(innehåller < 0,1 % 1,3-
butadien)

106-97-8 R12 20-30 X x

Propan 74-98-6 R12 20-30 X
Nafta (petroleum), 
vätebehandlad lätt
(innehåller < 0,1 % 
benzen)

64742-49-0 R11, 38, 65, 
67, 51/53 10-20 X U X

Aceton 67-64-1 R11, 36, 66, 671-10 X

Dietyleter 60-29-7 R12, 19, 22, 
66, 67 20-40 x
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1 FÖRSLAG TILL VILLKOR 
Den huvudsakliga regleringen av verksamheten framgår av Kap 2, Verksamhets-
beskrivning, med begränsningar i fråga om tider m.m. Sökanden anger här pre-
liminära förslag till villkor: 

1.1 Allmänt villkor 
Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden 
angett och åtagit sig i tillståndsansökan. 

1.2 Övningstid 
Flyg- och skjutövningar genomförs enligt tabell nedan. Verksamhetens omfatt-
ning fördelat på flygplan och helikopter redovisas nedan i rubrik 1.4. 
 

Veckodag Dag Kväll 
Måndag -Torsdag 
Fredag och dag före 
helgdag 

09.00-17.00 
09.00-12.00 

 

17.00-22.001 

 
1 Skjutverksamhet bedrivs under högst 20 kvällar/år under perioden oktober-april, tisdagar och 
torsdagar. Ett kvällspass kan genomföras som ett förlängt dagpass. 

  

1.3 Flygverksamhet 
Militär flygverksamhet med totalramen 50 dagar om året enligt följande och 
med närmare beskrivning i Kap 2 Verksamhetsbeskrivning, avsnitt 4.  

 

• Stridsflygplan (JAS39 Gripen eller dess motsvarighet) fingerade och 
skarpa anfall mot mål får omfatta högst 1 500 flygvarv under högst 30 
dagar. 

• Skolflyg (SK60 eller dess motsvarigheter) fingerade och skarpa anfall 
mot mål får omfatta högst 650 flygvarv under 20 dagar. 

• Helikoptrar (HKP10, HKP14, HKP15, HKP16 eller dess motsvarigheter) 
fingerade och skarpa anfall mot mål får omfatta högst 30 timmar under 5 
dagar/år.  

• UAV3 (eller dess motsvarigheter) starter och landningar får omfatta högst 
20 tillfällen/år.  
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Övrig flygverksamhet på flygskjutmålet Hammaren inom ovan yrkade totalram 
avseende verksamhet enligt följande: 

• Gästande och inhyrda helikoptrar av motsvarande typ som redovisats 
ovan. 

1.4 Årlig ammunitionsförbrukning 
Utifrån redovisade exempel på vapen som används inom flygskjutmålet Hamma-
ren och beräknad årlig ammunitionsförbrukning från samtliga verksamheter får 
högst följande ammunitionsvolymer omsättas: 

Ammunitionstyper och vapen  Antal  Verksamhet 

5,56 mm (finkalibrig, AK5) 9 000  HKP 

7,62 mm (finkalibrig, KSP)  35 000 HKP 

12,7 mm (finkalibrig, automatkanon) 10 000 HKP 

27 mm (grovkalibrig, automatkanon) 25 000 JAS 39 GRIPEN 

Örak, 6,3 cm (övningsraket, fullkula) 150  SK 60 
 

1.5 Begränsningar i flyg- och skjutverksamheten 
 
För att begränsa bullerstörningar under semesterperioder och helgdagar får flyg-
ning och skjutningar inte ske under nedanstående dagar, storhelger och tider: 

 Kvällsövningar sker normalt inte i perioden maj-september. 

 Skjutfria perioder regleras i samordningsgrupp Vättern. Under perioden juni-
augusti genomförs normalt inga övningar med undantag från beredskaps-
övningar. 

 I anslutning till jul- och nyårshelgerna förekommer normalt ingen övnings-
verksamhet. 

 Det genomförs inga skjutövningar då det förekommer is i anslutning till 
skjutmålet.  

 
Om Försvarsmakten i samband med insats- och krigsförbandsövningar, andra 
större evenemang eller förändrad verksamhet, behöver utnyttja flygskjutmålet 
Hammaren vid andra tider än de tillståndsgivna, skall anmälan göras till till-
synsmyndigheten.  
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1 ALLMÄNT 
Försvarsmakten utövar egenkontroll av verksamheten och iakttar därmed de 
allmänna reglerna om egenkontroll i 26 kap 19 § miljöbalken, Naturvårdsverkets 
föreskrifter och allmänna råd, samt de kompletterande regler om egenkontroll 
avseende tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet som finns i förordningen 
om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901). 

Syftet med egenkontrollen är 

• att säkerställa att verksamheten bedrivs inom de ramar tillståndsbeslutet 
anger och dels möjliggöra för tillsynsmyndighetens kontroll i efterhand 
att så verkligen skett  

• att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med hänsynsreglerna i 
2 kap miljöbalken 

• att skaffa sig kunskap om verksamhetens påverkan på den yttre miljön 

• att undersöka och skaffa sig kunskap om sambanden mellan 
driftförhållanden och miljöpåverkan 

• att främja en hållbar utveckling 
Egenkontrollen bör därutöver även vara utformad så att intresserad allmänhet har 
möjlighet att tillgodogöra sig informationen som lämnats. 

1.1 Verksamhetsledning 
Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksam-
hetsordning) anger ansvariga chefer för objekt med tillståndspliktig verksamhet. 
Chefen för Skaraborgs flygflottilj, F7, ansvarar bland annat för flygskjutmålet 
Hammaren. 

Skaraborgs flygflottilj har ett verksamhetsledningssystem inom områdena 
Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Ekonomi, Informationssäkerhet och verksam-
hetssäkerhet. Ledningssystemet säkerställer bland annat att verksamheten 
genomförs och dokumenteras i enlighet med lagar, föreskrifter och andra krav-
dokument. Systemet grundar sig på internationella standarder för miljö- och 
kvalitetsledning samt informationssäkerhet. 
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2 EGENKONTROLL 
För att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som anges i 
ansökan sker egenkontroll enligt fastställt egenkontrollprogram samt även genom 
upprättande och uppföljning av instruktioner och anvisningar, samt dokumen-
tation och uppföljning av genomförd verksamhet. Formerna för uppgiftsinsam-
landet anpassas efter redan befintliga rutiner.  

Vidare dokumenteras eventuella klagomål och störningar i verksamheten, vad 
som föranlett dessa och vilka åtgärder som vidtagits.  

2.1 Skjutdagar och ammunition 
Kontrollen omfattar hur många dagar fältet utnyttjats under ett år och detta redo-
visas med uppgift om flygplantyp och helikoptertyp samt vilket datum verksam-
heten bedrevs. Årsförbrukningen av ammunition redovisas, vidare anges även 
vilken ammunitionstyp som använts.  

Uppföljning av skjutning genomförs genom uppföljning av: 

• antalet flygvarv fördelat på dagtid 0900-1700, kvällstid 1700-2200 samt 
fredag och dag före helgdag 09-12 

• antal skjutna skott, fördelat på dagtid 0900-1700, kvällstid 1700-2200 
samt fredag och dag före helgdag 09-12 

Målchef vid flygskjutmålet Hammaren säkerställer att dessa uppgifter samlas in 
och sammanställs.  

2.2 Kemiska produkter 
Kontroll av kemikaliehanteringen på skjutfältet sker genom upprättande av 
kemikalieförteckning för de kemikalier som används på skjutfältet. 
Förteckningen innehåller uppgifter om bland annat produktnamn, årlig för-
brukning, användningsområde samt information om produktens eventuella hälso- 
och miljöskadlighet samt klassificering. Säkerhetsdatablad finns att ta del av på 
platsen.  

2.3 Utsläpp till mark och vatten 
Kontroll av utsläpp till mark och vatten sker genom dokumentation av bland 
annat förbrukad mängd drivmedel och ammunition. Vid spill eller olycka som 
kan medföra utsläpp till mark eller vatten finns utrustning för att förhindra på-
verkan på omgivande miljö. 
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2.4 Utsläpp till luft 
Kontroll av utsläpp till luft sker genom beräkning av utsläpp till luft från bland 
annat ammunition. Beräkning görs i modell framtagen av Försvarets materiel-
verk. 

2.5 Avfall 
Ytletning av ammunition sker årligen och insamlade mängder dokumenteras och 
skickas efter kontroll för återvinning. Avfallshantering sker enligt fastställda 
rutiner.  

3 RAPPORTERING 
Miljörapport tas fram årligen med det innehåll som anges i Naturvårdsverkets 
föreskrifter och rapporteras i SMP (Svenska Miljörapporteringsportalen). 
Verksamhetsstörningar och eventuella olyckor rapporteras skyndsamt till 
tillsynsmyndigheten Generalläkaren. 
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1 ALLMÄNT 
Miljöbalkens 2 kapitel innehåller de s.k. allmänna hänsynsreglerna. Miljöbalkens 
mål, att främja en hållbar utveckling, är styrande för tillämpningen av hänsyns-
reglerna. Alla verksamheter som omfattas av miljöbalkens bestämmelser ska 
iaktta hänsynsreglerna. 

Nedan följer en översiktlig sammanfattning av hur Försvarsmaktens verksamhet 
vid flygskjutmålet Hammaren beaktar och uppfyller de allmänna hänsyns-
reglerna. I de övriga ansökningshandlingarna finns ytterligare redovisningar.  

Försvarsmakten hävdar med stöd av nedanstående redovisning att verksamheten 
kommer att bedrivas i enlighet med kraven i de allmänna hänsynsreglerna.  

1.1 Kunskapskravet 2 §, Miljöbalken 
Försvarsmakten har den kunskap och erfarenhet som krävs för att efterleva 
miljölagstiftningen och tillståndsvillkor samt för att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet i samband med verksamhet vid flygskjutmålet 
Hammaren.  

Försvarsmakten har lång erfarenhet av den verksamhet som fortsättningsvis 
kommer att bedrivas vid Flygskjutmålet Hammaren. Försvarsmakten har god 
kunskap om lokala förhållanden och den hänsyn som bör tas på Flygskjutmålet 
Hammaren.  

Verksamheten på flygskjutmålet Hammaren ingår i F 7 organisation. Genom 
samverkan inom Försvarsmakten och speciell miljökompetens inom F7 och 
centrala enheter tillförsäkras att erforderlig kunskap och kompetens finns till-
gänglig. Försvarsmakten har också utbyte med andra militära och civila verk-
samheter.  

Försvarsmakten bedriver regelbunden utbildning och fortbildning i miljöfrågor 
för berörd personal. Därmed säkerställs att personalen har tillräcklig kunskap om 
verksamhetens miljöpåverkan och vilka möjligheter det finns att begränsa dess 
miljöeffekter.  

1.2 Försiktighetsprincipen 3 §, Miljöbalken 
Försvarsmakten kommer att vidta skyddsåtgärder, upprätthålla rutiner och i 
övrigt vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljö.  

Försvarsmakten har ett verksamhetsledningssystem som innefattar verksamheten 
vid flygskjutmålet Hammaren. Detta omfattar såväl miljö som kvalitet. Vid 
flygskjutmålet Hammaren finns det framtaget ett egenkontrollprogram enligt 
kraven i miljöbalken och förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. 
Egenkontrollen finns närmare redovisad i kapitel 5.  

Försiktighetsprincipen tillämpas bl.a. genom att flygvägar och flygsätt anpassas 
till den bästa förutsättning som är möjlig i förhållande till verksamhetens art. 
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Särskilda rutiner och försiktighetsåtgärder har vidtagits för hanteringen av 
drivmedel och andra kemiska produkter, exempelvis förvaras drivmedel och 
oljor på ett säkert sätt med invallningar för flytande produkter. Övriga kemiska 
produkter förvaras inomhus i kemikalieskåp. Risken för spill och läckage av 
drivmedel minskas genom regelbundet underhåll, kontroller före nyttjande samt 
förebyggande skydd såsom val av tankplats (markgenomsläpplighet) samt 
användning av uppsamlingstråg och spilldukar mm. 

Försvarsmakten följer teknikutvecklingen och eftersträvar att i största utsträck-
ning använda bästa möjliga teknik. Förbrukningen av kemiska produkter antas 
även i framtiden att ske i begränsad omfattning. Miljökrav tillämpas vid inköp av 
fordon och andra utrustningar. Försvarsmakten studerar möjligheter att använda 
bränsleceller istället för batteriet. Mängden metaller till miljön minskas genom 
uppsamling av tomhylsor från använd ammunition och ytstädning av markområden 
(skrot från ammunition och målmateriel). 

1.3 Produktvalsprincipen 4 §, Miljöbalken 
Inom Försvarsmakten finns en miljöpolicy där produktvalsprincipen finns 
uttalad. Försvarsmakten har rutiner som säkerställer att samtliga nya kemiska 
produkter granskas från miljö – och arbetsmiljösynpunkt samt godkänns av 
FMLOG innan de får tas i bruk.  

Användningen av kemiska produkter är väldigt begränsad vid flygskjutmålet 
Hammaren. De inköp av kemiska produkter som görs av verksamheten sker 
centralt via FMLOG. F 7 arbetar med att ytterliggare minska ner antalet kemiska 
produkter i verksamheten och ser löpande över möjligheterna att minska antalet 
kemiska varor och produkter som har en negativ påverkan på hälsa och miljö 
genom substitution och utfasning. 

För markfordon används miljöklassade drivmedel. Försvarsmakten har i regle-
ringsbrev fått i uppdrag av att redovisa möjligheter, tidsplan och kostnader för att 
övergå till användning av förnybara drivmedel för alla typer av fordon inklusive 
flygplan. I samverkan med Försvarets Materielverk studeras möjligheter att helt 
eller delvis använda biobaserade flygdrivmedel. 

Försvarsmakten deltar i utveckling av mindre miljöstörande vapen och 
ammunition, exempelvis blyfri ammunition. 
 

1.4 Hushållnings- och kretsloppsprincipen 5 §, Miljöbalken 
Resursåtgången vid den sökta verksamheten är liten och utgörs främst av driv-
medel samt energi för uppvärmning. Det är i nuläget inte möjligt att använda 
förnybara energikällor för flygverksamheten. Försvarsmakten eftersträvar att ha 
moderna och tekniskt utvecklade flygplan och fordon för effektiv drift och liten 
energiåtgång.  

Försvarsmaktens fastigheter förvaltas av FORTV som, löpande, arbetar med att 
minimera energianvändningen och bidra till en hållbar utveckling. 
Energioptimeringen av fastighetsdrift pågår sedan flera år tillbaka. F 7 kommer 
att arbeta med fastighetsägaren FORTV med att ta fram tänkbara åtgärder för att 



FÖRSVARSMAKTEN          Flygskjutmålet Hammaren           Kap 6 Hänsynsregler 
Tillståndsansökan         2012-04-13   Sid 5 (6) 

LedR dnr. 24 643: 60645 
 

minska energianvändningen också ur ett verksamhetsperspektiv. Exempel på 
åtgärder är närvarostyrning och temperaturreglering.  

Som framgår i verksamhetsbeskrivningen och miljökompetensbeskrivningen ger 
verksamheten endast upphov till små mängder avfall av liten betydelse från 
resurshushållningssynpunkt. 

 

1.5 Lokaliseringsprincipen 6 §, Miljöbalken 
Området som är aktuellt i denna ansökan ägs och nyttjas av statlig verksamhet 
där Fortifikationsverket är ägare och Försvarsmakten nyttjare. Verksamheten 
bedrivs sedan länge inom området.  

Någon alternativ lokalisering av verksamheten har ej varit aktuell då ansökan avser 
fortsatt och utökat tillstånd avseende den befintliga lokaliseringen. Platsen har 
använts för samma ändamål i ca 60 år. Området är iordningställt och anpassat för 
verksamheten och behövs för försvarets verksamhet.  

Verksamheten är av riksintresse för totalförsvaret enligt redovisning till 
länsstyrelse och kommun 1990-02-16. Etablering och bibehållande av 
Flygskjutmålet Hammaren som ett militärt skjutmål med befintlig och planerad 
verksamhet har skett genom riksdags- och regeringsbeslut. 
 
Den sökta verksamheten innebär inte någon ändring av användningen av mark- 
och vattenområde i den utsträckningen att 2 kap 6 § andra stycket skulle vara 
tillämplig. 

Det andra tillgängliga flygskjutmålet i landet är beläget på Junkön i Luleå 
skärgård, mer än 100 mil från Såtenäs, Ronneby och Malmen. Tillståndsprövning 
av skjutmålet pågår för närvarande i länsstyrelsen. Avståndet innebär att det inte 
är möjligt att nå och använda under ett normalt flygpass. Skjutmålet är därmed 
inte användbart i daglig verksamhet för enheterna i södra Sverige. 

Flygskjutmålet Hattefuran i Vänern vid Såtenäs flygplats är taget ur drift av 
flygsäkerhetsskäl sedan flottiljen övergick till utbildning på JAS 39-systemet, 
eftersom anflygningen mot målet korsar ut- och inflygningsvägen vid starter mot 
norr på bana 01 och inflygning mot söder till bana 19. Även det tidigare 
skjutvarvet över land öster om flygplatsen innebär flygsäkerhetskonflikter med 
ut- och inflygning till flygplatsen, samt avsevärt större bullerpåverkan på boende 
i området än vad som blir fallet vid Hammaren. Blandning av elever under 
inflygning på nytt flygplan och flygvarv för skjutmålet har bedömts vara direkt 
olämpligt. 

Utifrån försvarspolitiska, militärstrategiska och ekonomiska skäl är den befint-
liga lokaliseringen av flygskjutmålet Hammaren det enda rimliga alternativet.   

Försvarsmaktens åsikt är att särskild redovisning av alternativ lokalisering 
härutöver inte är meningsfull i detta fall. 
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1.6 Rimlighetsavvägning 2 kap 7 § MB 
Försvarsmakten har utifrån resultaten av genomförda utredningar gjort en 
bedömning och avvägning av skäliga insatser för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. Allmänheten har inte tillträde till området när skarpskjutning pågår. 
Härvid har även hänsyn tagits till att flygskjutmålet Hammaren utgör verksamhet 
för totalförsvaret. 
 

Försvarsmakten vill särskilt belysa det undantag som finns i miljöbalken 2 kap  
7 § första stycket för totalförsvarsverksamhet samt för en åtgärd som behövs för 
totalförsvaret. Flygskjutmålet Hammaren är av strategisk betydelse för flyg-
vapnets flygförband F 7, F17, F21, LSS samt Helikopterflottiljen. 
Försvarsmakten har idag tillgång till två fasta flygskjutmål i landet, varav ett 
finns lokaliserat i Luleå, Junkön, som i huvudsak nyttjas av F21. Flygskjutmålet 
Hammaren ligger inom räckvidd för kvarvarande flottiljer i södra Sverige, vilket 
medför att skjutning kan genomföras med start och landning på respektive 
hemmabas. De förband som nyttjar flygskjutmålet Hammaren svarar för ca 80% 
av Flygvapnets flygverksamhet. 
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Bilagor till kapitel 7 

7.1 Anteckningar från samråd med myndigheter 29 september 2010 
7.2 Anteckningar från samråd med allmänhet och särskilt berörda 29 september 
 2010 och 28 juni 2011 
7.3 Kallelse till samrådsmöte 2011-09-29 med samrådsundsunderlag 2010-09-14 
7.4 Skriftligt samråd 2011-04-05 och 2011-05-02 med samrådsunderlag 2011-04-05 
7.5 Annons Skaraborgs Allehanda och Mariestads tidning 13 september och 27 
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7.7 Samrådsyttranden 
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GENOMFÖRDA SAMRÅD 

1 ALLMÄNT 
Samråd har skett enligt 6 kap miljöbalken 

1.1 Samråd med myndigheter 

Samrådsunderlag med inbjudan till samrådsmöte, se bilaga 7.3, utsändes till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Generalläkaren, Karlsborgs kommun, Hjo 
kommun och Tibro kommun. Samrådsmöte genomfördes 2010-09-29 vid 
flygskjutmålet Hammaren.  

Vid mötet redovisades omfattningen av verksamheten, översiktlig miljöpåverkan 
samt innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Beträffande andra myndigheter och organisationer som kan antas bli berörda 
beslutades att samrådet skulle ske skriftligt. Minnesanteckningar från mötet med 
redovisning av de frågor som framställdes bifogas som bilaga 7.1. 

Skriftligt samråd, se bilaga 7.4, har skett med följande myndigheter och 
organisationer: 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Läns-
styrelsen i Jönköpings län, Fiskeriverket, Naturvårdsverket, Boverket, MSB, 
Sjöfartsverket, Generalläkaren, Ödeshögs kommun, Vadstena kommun, Habo 
kommun, Karlsborgs kommun, Tibro kommun, Hjo kommun, Tidaholms 
kommun, Svenska båtunionen, Vätternvårdsförbundet, Vätterns Fiskareförbund, 
Fiskeskyddsnämnden, Samordningsgrupp Vättern, Naturskyddsföreningen i 
Skaraborg, Breviks fiskehamnsförening, Sveriges fiskares riksförbund, 
Aktionsgruppen för Vätterns och Breviksbygdens bevarande. 

Svar har inkommit från: 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Läns-
styrelsen i Jönköpings län, Fiskeriverket, Boverket, MSB, Sjöfartsverket, 
Generalläkaren, Ödeshögs kommun, Vadstena kommun, Habo kommun, 
Karlsborgs kommun, Tibro kommun, Hjo kommun, Tidaholms kommun. 

Svenska båtunionen, Vätternvårdsförbundet, Naturskyddsföreningen Skaraborg, 
Breviks fiskehamnsförening, Sveriges fiskares riksförbund, Aktionsgruppen för 
Breviksbygdens bevarande. 

Utöver dessa har yttranden inkommit från: 

Jönköpings kommun, Miljöpartiet de gröna Hjo, SBF Smålands båtförbund inom 
SBU, Svenska båtunionen, Karlsborgsbygdens LRF-avdelning, Cecilia Axelsson, 
Enar Andersson, Anders Axelsson, Annika Brämerson, Bodil Paulsson, Gösta 
Kvick, Bo Månsson, Visingsörådet, Ingalill Eriksson, Tomas Olausson och Ann-
Sofie Andersson.  
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I skrivelse, daterad, 2011-05-23, lämnade länsstyrelsen Västra Götalands län ett 
yttrande avseende samrådsunderlagets innehåll, se bilaga 7.7. Dessa har i huvud-
sak beaktats i ansökan. 

1.2 Samråd med allmänhet och särskilt berörda 

Allmänheten och särskilt berörda bjöds in till offentligt samrådsmöte genom 
kungörelser i Skaraborgs Allehanda den 13 september och den 27 september 
2010 samt i Skaraborgsbygden den 17 september och den 24 september 2010, se 
bilaga 7.5 och 7.6. Information fanns även tillgänglig på Försvarsmaktens 
hemsida vilket framgick av annonsen. Samrådsmötet genomfördes 2010-09-29 
vid soldathemmet, K 3 i Karlsborg.  

Vid mötet informerade Försvarsmakten om syftet med prövningen, verksam-
hetens omfattning samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och de med-
verkande gavs möjlighet att ställa frågor. Minnesanteckningar från mötet med 
redovisning av de frågor som framställdes, se bilaga 7.2. Ett stort antal yttranden 
med synpunkter på den föreslagna verksamheten och dess omfattning har 
inkommit såväl före som efter samrådsmötet.  

Samrådsyttranden, se bilaga 7.7. 

Med anledning av justering av samrådsunderlaget genomfördes ett förnyat sam-
råd med allmänhet och särskilt berörda 2011-06-28. Mötet genomfördes vid 
golfbanan i Brevik och samlade ett stort antal deltagare. Minnesanteckningar, se  
bilaga 7.2.  

Allmänhet och särskilt berörda bjöds in till samrådsmötet via kungörelse i Skara-
borgs Allehanda och Mariestads tidning den 10 juni och 20 juni 2011, i Hjo 
tidning den 10 juni och 21 juni 2011 och i Skaraborgsbygden den 10 juni och 17 
juni 2011.  

Kopia av annonser, se bilaga 7.5 och 7.6.  

Försvarsmakten har vid framtagandet av tillståndsansökan beaktat det faktum att 
det under samrådsförfarandet framkommit ett stort antal synpunkter på den verk-
samhet som presenterats. Ett flertal av synpunkterna kan kopplas farhågor över 
blyets påverkan på Vättern. Försvarsmakten har med anledning av dessa syn-
punkter beslutat att minska omfattningen av blyad finkalibrig ammunition från 
320 000 skott till 54 000 skott. Vidare har Försvarsmakten beslutat att minska 
den totala sökta ramen för flygverksamheten från 80 till 50 dagar, vilket avsevärt 
minskar riken för bullerstörningar för närboende. 

 

 

 

 



Sida 1 av 6 

 

   

Samrådsmöte med myndigheter enligt 6 kapitlet 4 § i miljöbalken 
angående prövningen av verksamheten vid Karlsborgsmålet Hammaren 
 

Bilaga: 
Deltagarförteckning Myndigheter  

 

TID: 
Onsdagen den 29 september 2010 kl 1300-1630 
 

PLATS: 
Karlsborgs kommun, Enebågen, konferensrum 
 

NÄRVARANDE: 
Kerstin Harvenberg Länsstyrelsen Västra Götaland 
Patric Nyström  Generalläkaren 
Bo Björkman Karlsborgs kommun 
Svante Andrén Tibro kommun 
Max Olsson Hjo kommun 
 
Representanter  
Mötesordförande Folke Borgh  Försvarsmakten LedR/MPE 
 Lina Weinmann  Försvarsmakten LedR/MPE 
 Jan-Henrik Eriksson  Försvarsmakten LedR/MPE 
Föredragande  Håkan Johansson  Försvarsmakten F7 
Föredragande  Urban Ström  Försvarsmakten Hkpflj 
 Claes-Åke Eklund  Försvarsmakten F7 
 Emma van-Hal  Försvarsmakten F7 
 Helene Fredriksson  Försvarsmakten K3 
Föredragande  Bo Nilsson  FMV T&E 
 
 

EXPERTER: 
Miljökonsult Sinikka Johansson  Niras - Johan Helldén AB 
Miljökonsult Bengt Simonsson  WSP   
 
 
SAMRÅDETS KUNGÖRELSE: 
Kungörelse har skett dels genom skriftlig inbjudan till myndigheter och organisationer dels 
genom annonsering i lokaltidningar.  
 

 

Minnesanteckningar samråd 
 
Inledning 
 
Folke Borg LedR MPE, redogjorde för bakgrunden till att försvarsmakten ansöker om nytt 
miljötillstånd. Nuvarande tillstånd, som FMV har, ger inte tillräckligt utrymme för 
Försvarsmaktens kommande behov med F7, Hkpflj, FlygS och FMV som främsta nyttjare. 
 

Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet genomför därför en omprövning av verksamheten 
med Försvarsmakten som ansvarig verksamhetsutövare. 
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Syftet med samrådsmötet är att få in synpunkter på det underlag som har tagits fram och 
skickats till berörda myndigheter och organisationer. De synpunkter som inkommer kommer 
att beaktas. 
 

Inbjudan till samråd har också kungjorts genom annonser i tidningarna. 
 
En presentation genomfördes av samtliga närvaranden. 
 
Folke Borg förklarade mötet för öppnat. 
 
Frågor: 
Inga frågor ställdes. 
 
 
Prövningsprocessen 
 
Folke Borgh redogjorde kort för hur prövningsprocessen går till. 
Tillståndansökan bör vara klar att gå ut på remiss våren 2011. 
Slutligt tillstånd hösten 2011. 
 
Frågor och svar: 
Bo Björkman: Var ligger ärendet gällande flygplatsen Karlsborg?  Karlsborgs kommun håller 
på med översiktsplan och vill ha en samlad bild över verksamheterna. 
Folke Borgh: Teknisk remiss skickas ut till berörda myndigheter i början av nästa år. 
 
 
Beskrivning av verksamheten 
 
Håkan Johansson beskrev verksamheten.  
FMV har nuvarande tillståndet – FM vill ta över. 
Det pågår översyn och samordning av riskområden.  
FM avser att skjuta med stridsflygplan, SK60 och helikopter. 
Inga skjutningar från mark eller mot mark kommer att ske. 
Verksamhetstider – främst dagtid, ej helger och uppehåll i verksamheten vid semesterperiod 
samt vid isbeläggning på Vättern. 
 
Urban Ström beskrev helikopterverksamheten, 
Formella skjutpass, skjuter i riskområdet från olika höjder mot målet. Helikoptertyper 10, 14, 
15 och 16. 
Beväpnade helikopter har kommit på senare tid. Helikopter flyger in från vattnet mot målet. 
 
Folke Borgh kompletterade med bakgrunden till Hkp 16. Två typer finns under upphandling 
och beräknas vara klart under våren 2011. 
 
Bo Nilsson beskrev FMV verksamheten. Han framhävde att FMV är angelägna om att vara 
med i kommande tillstånd. 
 
Frågor och svar: 
Patric Nyström: Vilka typer av vapen kommer att användas? 
Håkan Johansson: Akan, Örak, eldhandvapen, Ksp, robot och motmedel kommer att 
användas. 
 
Patric Nyström kommenterade att FMV vill använda något som de inte vet ännu. 
Bo Nilsson: Det är mest motmedel, Ksp och Akan som är aktuella för FMV. 
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Patric Nyström: CAS, om det kommer att ske? 
Håkan Johansson: Vid CAS flyger man högt uppe och raketer skjuts inte. 
 
Kerstin Harvenberg: Innebär skjutning explosioner i vattnet? 
Håkan Johansson: Ja, raketer 
Kerstin Harvenberg: Miljöeffekter av dessa? 
Folke Borgh: Återkommer i MKB. 
 
Patric Nyström: Kommer EBK att användas vid skjutning? 
Håkan Johansson: Ja, men inte vid anfallsfasen. 
 
Svante Andrén: Vilka höjder pratas det om? 
Håkan Johansson: Visade bullerkurvan och förklarade loopen. 
 
Bo Björkman: Är det alltid samma varv? 
Håkan Johansson: Ja, handlar om säkerhet. 
 
Kerstin Harvenberg: Vilken höjd – rakbana? 
Håkan Johansson: 400 meter och visar bilden med höjderna. 
Folke Borgh: Ett pass är ca en ½ timme. 
 
Bo Björkman: Hur lång tid tar ett varv? 
Claes-Åke Eklund: Ca 5 minuter. 
 
Bo Björkman: Snuddar man Enebågen? Fortifikationsverket har hyrt ut bostadshus på 
Hammaren. 
Håkan Johansson förklarar flygvägen. 
 
Håkan Johansson redovisade UAV. Man skjuter inte med dem. De startar från Enebågen 
och kan landa på andra ställen t.ex. på Karlsborgs flygplats. 
 
Kerstin Harvenberg: Vilken höjd? 
Håkan Johansson: 500 -1000 meter. 
 
Miljöpåverkan 
 
Bengt Simonsson redovisade för buller – oönskad ljud, flygbuller och skottbuller. 
Han redovisade riktvärden och beräkningsmodellen som är framtagen tillsammans med 
Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och Försvarsmakten. 
Han ställde frågan om årsmedelvärde är vettig att beskrivas då verksamheten inte pågår året 
om. 
 
Frågor och svar 
Svante Andrén: Varför flygs inte bara över vattnet? 
Håkan Johansson: För att förenkla för skolflygningselever – inflygningen. 
Flygkontrollen övervakar hela tiden. 
 
Bo Björkman: Om flygföraren ”somnar” och flyger över land? 
Håkan Johansson: Inte troligt. Det är en säkerhetsfråga och det genomförs noggranna 
genomgångar. 
 
Kerstin Harvenberg: Är det en person som flyger och skjuter? 
Håkan Johansson: Ja. Ammunition som nyttjas är Örak i Sk60, Akan, robot och motmedel i 
JAS 39. Resten hör till Hkp. 
 

Bilaga 7.1 Kap 7 
Flygskjutmålet Hammaren 

Sidan 3 av 6

LedR dnr 24 643:60645



Sida 4 av 6 

 

   

Bo Björkman: Är det ekvivalent eller maxbullernivå som redovisas? 
Bengt Simonsson: Maxbullernivå. Är det meningsfullt att redovisa ekvivalent bullernivå 
genom året? Det kan ge fel information med tanke på att kvällsflygning väger mer. 
 
Kerstin Harvenberg: Vad händer om FNB beräknas för de 80 dagar? 
Bengt Simonsson: Upplevelsenivå kommer inte med då. 
 
Bo Björkman: Hur får man fram en rätt bullerkurva under 30 minuter – en JAS varannan 
minut? Hur ser det ut i hamnen, kommunens gräns och fritidboende? 
Folke Borgh: Bebyggelsebegränsningar, verksamheten pågår inte jämt. 
 
Kerstin Harvenberg: Hur skiljer sig verksamheten från det tillåtna idag? 
Folke Borgh: Inte alls, det är samma verksamhet. Vid sättet att använda målet finns lång 
erfarenhet. 
 
Kerstin Harvenberg kommenterar att en mycket bra beskrivning av nuvarande verksamhet 
och att vilka ändringar blir skall finnas i ansökan. 
 
Bo Björkman: Karta på sida 12 i samrådsunderlaget vad beskriver den? 
Bengt Simonsson: Kartan beskriver området hur helikopter rör sig. 
 
Bo Björkman: Blir det restriktionsområde där? 
Folke Borgh: Helikopter kan förekomma i luften. Bebyggelsebegränsningar kanske inte är 
aktuella idag. 
 
Svante Andrén: Försvarsmakten är stor och kommer sent med yttranden. 
Folke Borgh: Numera finns en brevlåda in till HKV. HKV kommer med förtydligande 
avseende vindkraft i närtid. 
 
Svante Andrén: Kommer Sk60 varvet ha restriktioner? 
Håkan Johansson: Det som gäller för Karlsborg gäller här också. Hänvisade till kommande 
förtydligande från HKV. Östra kusten påverkas inte då det flygs över Vättern. 
 
Bo Björkman: Viken höjd har hkp när de flyger från fältet? 
Urban Ström: 150 meter. 
Folke Borgh: Tabellen i samrådsunderlaget gäller. Det kommer att kompletteras med område 
där hkp skjuter. 
Urban Ström: Hkp skjuter under hovring, flyger i par. Hkp måste flygas fram till målet. 
 
Kerstin Harvenberg: Kan lösskott skjutas? 
Håkan Johansson: Nej, Ak 4 och Ak 5. 
Folke Borgh: Skjutavståndet är också avgörande. 
 
Bengt Simonsson förklarade att sydvästlig vind är positivt. 
 
Svante Andrén: Övrig miljöpåverkan? Finns det alternativ plats? 
Folke Borgh: Inte numera beroende på flera saker så som teknik, minskad antal flottiljer etc. 
 

Bo Björkman: Hur tacklas nedskräpningen? 
Folke Borgh: Inte alls idag. Det blir kvar i vattnet. Riskområde över vatten är lättare att hitta 
än över land. 
 
Kerstin Harvenberg: Påverkan på vatten, fiske etc. kommer att krävas in av lokalisering. 
Motiveringar till valen, vilka andra verksamheter finns i närheten, andra bullrande källor. Vad 
gäller för Enebågen idag? Vad händer med Kråk, Enebågen, Hammaren? 
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Håkan Johansson: Tillstånd söks endast för flygskjutmålet. 
 
Bo Björkman: Ackumulerade bullerkällor – sammanslagen effekt. 
 
Kerstin Harvenberg: Flygning på Enebågen – påverkar det flyget från Karlsborg? 
Håkan Johansson: Svar nej. Karlsborgs flygplats kan fungera som vanligt. 
 

Innehåll och utformning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
 
Sinikka Johansson redovisade för det tänkta innehållet i en MKB. 
 
Kerstin Harvenberg kommenterade att möjliga åtgärder för att minska miljöpåverkan som 
vidtas samt alternativa skyddsåtgärder redovisas. Detta oavsett om åtgärder vidtas eller inte. 
 
Bo Björkman kommenterade att vattenintagen skall redovisas. Han påpekade också att 
området är geografisk riksintresseområde. Han informerade också att på viken där den icke 
offentliga badplatsen är pågår otillåten campning. 
 
Svante Andrén kommenterade att koncentration på MKB ska vara på avfallet i sjön. 
Andra verksamheter i närhet skall beskrivas. 
 
Max Olsson: Buller JAS- spridning över vattnet. 
 
Frågor och svar: 
Kerstin Harvenberg: Kommer verksamhetens påverkan på fågellivet och fisket beskrivas? 
Sinikka Johansson: Ja, både enligt art/habitatdirektivet och fågeldirektivet. 
 
Kerstin Harvenberg: Skjutfria perioder – kommer de att definieras? 
Folke Borgh: Ja, skjutfria perioder ja samt inga helger. 
Håkan Johansson: Belastning kan bero på utbildningsnivå etc. 
 
Anslag sätts upp till allmänheten innan skjutning sker. Skjutfria perioder finns på FM:s 
hemsida. Översyn skall göras på vilken hemsida informationen skall finnas. Det är 
vedertaget runt Vättern att titta på FMV:s hemsida. 
 
Samråd med övriga myndigheter och enskilda 
 
Skriftligt samråd: 
 
Samrådsunderlag skickas ut brett till dem som berörs: 
Länsstyrelsen i Jönköping och Östra Götaland, Ödeshögs kommun, Vadstena kommun, 
Habo kommun, Fiskerisamfällighet Vättern, Sjöfartsverket, Fiskeriverket, 
Vattenvårdsförbundet, MSB, Naturvårdsverket, Naturskyddsförening, ”Aktiv förening” i 
Brevik, Svenska Båtunionen och Fortv. 
 

Frågor 
 
Svante Andrén: När sker nästa skjutning? 
Håkan Johansson: Inte förrän markfrågan är löst. 
 
Det finns intresse från kommunrepresentanter att vara med och titta då verksamheten pågår. 
 
Inga övriga frågor ställdes. 
 
Folke Borgh tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutad. 

Bilaga 7.1 Kap 7 
Flygskjutmålet Hammaren 

Sidan 5 av 6

LedR dnr 24 643:60645



Sida 6 av 6 

 

   

 

 

 

Vid minnesanteckningar 
 
 
 
Sinikka Johansson 
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Samrådsmöte med allmänheten enligt 6 kapitlet 4 § i miljöbalken 
angående prövningen av verksamheten vid Karlsborgsmålet Hammaren 
 

Bilaga: 
Deltagarförteckning  

 

TID: 
Onsdagen den 29 september 2010 kl 19.00–22.00 
 

PLATS: 
Karlsborg, K 3 biosalongen 
 

NÄRVARANDE: 
Bilaga 1.  
 
Representanter  
Mötesordförande Folke Borgh  Försvarsmakten LedR/MPE 
 Lina Weinmann  Försvarsmakten LedR/MPE 
 Jan-Henrik Eriksson  Försvarsmakten LedR/MPE 
Föredragande  Håkan Johansson  Försvarsmakten F 7 
Föredragande  Urban Ström  Försvarsmakten Hkpflj 
 Claes-Åke Eklund  Försvarsmakten F 7 
 Emma van-Hal  Försvarsmakten F 7 
Föredragande  Bo Nilsson  FMV T&E 
 
 

EXPERTER: 
Miljökonsult Sinikka Johansson  Niras - Johan Helldén AB 
Miljökonsult Bengt Simonsson  WSP   
 
 
SAMRÅDETS KUNGÖRELSE: 
Kungörelse har skett genom annonsering i Skaraborgs Allehanda och Mariestads Tidning 
13 september och 27 september 2010 samt i Skaraborgsbygden 17 september och 24 septem-
ber 2010.  
 

 

Minnesanteckningar samråd  
Inledning 
 
Folke Borg LedR MPE, redogjorde för bakgrunden till att försvarsmakten ansöker om nytt 
miljötillstånd. 
Nuvarande tillstånd, som FMV har, ger inte tillräckligt utrymme för Försvarsmaktens 
kommande behov med F7, Hkpflj, FlygS och FMV som främsta nyttjare. 

 
Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet genomför därför en omprövning av verksamheten 
med Försvarsmakten som ansvarig verksamhetsutövare. 
 
Syftet med samrådsmötet är att få in synpunkter på det underlag som har tagits fram och 
skickats till berörda myndigheter och organisationer. De synpunkter som inkommer kommer 
att beaktas 
 
Inbjudan till samråd har också kungjorts genom annonser i tidningarna. 
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Under informationen om deltagarlistan genomfördes en presentation av föredragande. 
 
Folke Borgh framförde att frågor som kunde vänta skulle tas efter föredragningarna. 
 
Folke Borg förklarade mötet för öppnat. 
 
Frågor: 
Inga frågor ställdes. 
 
Prövningsprocessen 
 
Folke Borgh redogjorde för hur hela prövningsprocessen går till. 
Tillståndansökan och miljökonsekvensbeskrivning skickas till Länsstyrelsen i slutet av 
november 2010. Under nästa vår kommer kungörelse i ortspressen, remiss till myndigheter 
då även enskilda kan yttra sig. 
 
Frågor: 
Inga frågor ställdes. 
 
Beskrivning av verksamheten 
 
Håkan Johansson beskrev verksamheten.  
FMV har nuvarande tillståndet – FM vill ta över. 
Det pågår översyn och samordning av riskområden.  
Verksamheten bedrivs på samma sätt som tidigare med lite nyansskillnader. FM avser att 
skjuta med stridsflygplan, SK60 och helikopter. Inga skjutningar från mark eller mot mark 
kommer att ske. 
 
Verksamheten bedrivs under maximalt 80 dagar/år, – främst dagtid, 15 kvällar årligen, ingen 
verksamhet på helger och uppehåll i verksamheten vid semesterperiod samt vid 
isbeläggning på Vättern.  
 
Han beskrev de typer av ammunition som kommer att användas samt kort om UAV-
verksamhet. 
 
Urban Ström beskrev helikopterverksamheten, 
Formella skjutpass, skjuter från dörröppning nära målet. Helikoptertyper 10, 14, 15 och 16. 
Beväpnade helikopter har kommit på senare tid. 
 
Bo Nilsson beskrev FMV verksamheten. FMV utvecklar och testar nya material. Tester och 
skjutning kommer att ske några gånger per år med JAS39 och helikopter.  
 
Frågor och svar: 
Fråga: Skjutriktning – kommer hylsorna att hamna i vattnet? 
Håkan Johansson: Ja men det har hänt att hylsor har landat i marken. Det pågår översyn av 
riskområden och markköp. 
 
Miljöpåverkan 
 
Bengt Simonsson redovisade för buller – oönskad ljud, flygbuller och skottbuller. 
Han redovisade riktvärden och beräkningsmodellen som är framtagen tillsammans med 
Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och försvarsmakten. 
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Vid störningar på grund av buller beräknas max bullernivå, eventuellt ekvivalent bullernivå 
och hur många blir berörda av buller, sådana som är skrivna på fastigheten. Gäller både flyg- 
och skottbuller. 
 
Frågor: 
Inga frågor ställdes. 
 
Innehåll och utformning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
 
Sinikka Johansson redovisade vad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att innehålla. 
 
Frågor: 
Inga frågor ställdes.  
 
Samråd med övriga myndigheter och enskilda 
 
Folke Borgh informerade att samråd med Länsstyrelsen och kommuner ägde rum tidigare 
under dagen. 
 
Frågor: 
Inga frågor ställdes 
 
Frågor 
 
Synpunkt: Jag blir förskräckt bara vid tanken på verksamheten då Vättern är en 
dricksvattentäkt. Sjön skall inte vara dumpningsplats. Hitta alternativ plats med markmål och 
plocka upp skräpet. Brevik är en trevlig plats och skall inte förstöras. Verksamheten innebär 
att byn inte kan utvecklas. Boendemiljön blir förstörd. Vi skall vara rädda om miljön. 
 
Fråga: Kan man inte skjuta i simulatorn istället? 
Håkan Johansson: Simulatorn används redan idag men simulatorn kan inte ersätta helt fullt 
ut. Uppdraget kräver verklig övning. Många ställen som användes tidigare är idag nedlagda.  
 
Fråga: Rekreation och friluftsliv beskrivs i MKB. Kommer miljökonsekvens att beskrivas för 
fast boende? 
Folke Borgh: Detta kommer att beskrivas i MKB, bl. a under buller. 
 
Fråga: Har tomhylsor plockats upp från Vättern? 
Folke Borgh: Nej, det är inte möjligt. Tomhylsor det ger inte miljökonsekvenser. 
 
Fråga: Vad består tomhylsor av? 
Folke Borgh: De består av mässing (koppar och zink) eller aluminium. 
 
Synpunkt: Städa upp i sjön istället för att skräpa mer. 
Folke Borgh: Det finns inte tekniska metoder för det. 
Undersökningar har visat att det inte finns behov för det heller. 
Undersökningar genomförs kontinuerligt av Vätterns vattenkvalitet. Beskrivs i MKB. 
 
Synpunkt: Låt hylsorna vara kvar i sedimentet. Det finns redan gifter i Vätterns vatten. 
Folke Borgh: Det finns flera bidrag till detta, exempelvis industrier. För flygskjutverksamheten 
är det praktisk omöjligt att ha en annan lokalisering. 
 
Fråga: Exempel på ammunitionstyper, tabell i samrådsunderlaget. Vad innebär för 
verksamheten? 
Folke Borgh: Ammunitionsmängder kommer att öka då verksamhetsomfattning ökar. 
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Fråga: Hur förändras verksamheten? 
Folke Borgh: Den ökar i omfattning. 
 
Fråga: Vid fikat framfördes att verksamheten inte förändras. Hur kommer detta sig? 
Håkan Johansson: Sökt verksamhet redovisar maximal verksamhet, så kallade takvärden. 
Behovet kan uppstå i framtiden. 
Folke Borgh: Verksamhet skall sökas i produktionstermer och kommer att verka inom ramen. 
 
Fråga: Internationell verksamhet i samrådsunderlaget. Innebär detta att utländska förband 
kommer hit och övar? 
Folke Borgh: Ja, det kan vara så på sikt, på grund av internationella samarbeten. 
 
Synpunkt: Jag hoppas att ni talar sanning och ger rätt information. 
Håkan Johansson förklarade för vederbörande vindkraftsfrågan. HKV kommer med 
information om detta under nästa vecka. Håkan påpekade också att samråd gäller för 
Enebågen, inte för vindkraft. 
 
Fråga: Kommer jämförelsevärden att användas i MKB? 
Sinikka Johansson: Ja, det kommer att finnas med. 
 
Fråga: Kommer det att ske förändringar på Hammarudden? 
Folke Borgh: Nej, ansökan gäller endast Enebågen. Kråk har tillstånd att skjuta från 
Hammaren. 
 
Fråga: Är helikopter ny verksamhet? 
Folke Borgh: Ja, men den kommer inte att landa på Hammarudden. 
 
Fråga: Varför kan inte målet flyttas till Kråks skjutfält? 
Håkan Johansson: Det går inte att få ihop till det. 
 
Fråga: Dykeritjänst, varför används inte det? 
Håkan Johansson: Används vid röjning. 
 
Fråga: Finns det ersättningsregler för de som eventuellt behöver flytta på grund av 
verksamheten? 
Folke Borgh: I miljöbalken finns möjlighet till ersättning i vissa fall, bedömning görs. 
Håkan Johansson: Bedömningen är att verksamheten inte medför så stora störningar. 
 

Fråga: Går det inte att använda simulerad ammunition istället för riktig? 
Håkan Johansson: Verksamheten kräver praktiska övningar. Det finns inte utrustning för 
simulerade system för flygskjutning. 
Folke Borgh: Simulatorsystem utnyttjas redan idag (mark). 
Håkan Johansson: Andra ammunitionstyper, ur miljösynpunkt, har tagits fram. 
 
Folke Borgh framförde att skriftliga synpunkter på den tänkta verksamheten skall skickas 
inom några veckor till: 
 
 
Miljöprövningsenheten 
 
Adress: 
LEDR/Miljöprövningsenheten 
PL 920 
749 81 Enköping 
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eller via e-mail: 
jan-henrik.eriksson@mil.se 

 
 
Folke Borgh tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 
 

 

 

 

 

Vid minnesanteckningar 
 
 
 
Sinikka Johansson 
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Samrådsmöte med allmänheten enligt 6 kap 4 § Miljöbalken angående 
prövning av verksamheten vid Karlsborgsmålet Hammaren 

TID:  
Tisdagen den 28 juni 2011 kl 19.00-22.30 

PLATS: 
Brevikens golfbana 

REPRESENTANTER: 
Mötesordförande  Folke Borgh  Försvarsmakten MPE 
  Jan-Henrik Eriksson Försvarsmakten MPE 
  Lina Weinmann Försvarsmakten MPE 
Föredragande Håkan Johansson Försvarsmakten F 7 
Föredragande Anders Danielsson Försvarsmakten F 7 

Leif Ljungkvist Försvarsmakten F 7 
Föredragande  Urban Ström  Försvarsmakten Helikopterflottiljen 
 
Miljökonsult  Bengt Simonsson WSP Akustik 
 
KUNGÖRELSE AV SAMRÅDSMÖTET: 
Kungörelse har skett genom annonsering i Skaraborgs Allehanda och Mariestads Tidning 
10 juni och 20 juni 2011, i Hjo Tidning 10 juni och 21 juni 2011 samt i Skaraborgsbygden 
10 juni och 17 juni 2011. 
 

Minnesanteckningar samråd 
 

Inledning 
Folke Borgh, MPE, hälsar välkomna samt att vi på grund av antalet deltagare 
(uppskattningsvis fler än 200) och lokalens utformning tvingas till möte utomhus, 
vilket leder fram till att den digitala presentation som planerats inte skulle kunna gås 
igenom. Därefter lämnade Folke Borgh över ordet till Enar Andersson som även han 
hälsade välkomna. Ann-Sofie Andersson hälsade välkomna och meddelade att två 
stycken rikspolitiker närvarade på mötet samt att representant från tidningar var 
närvarande. 

 
Folke Borgh tackar för inledningen och presenterar sig själv varefter samtliga 
ovanstående representanter för Försvarsmakten presenterade sig själva.  

 
Prövningsprocessen 
Folke Borgh går igenom tillståndsprocessen och meddelar att sökt verksamhet är 
tillståndspliktig enligt MB. Försvarsmakten tänker nu ändra verksamheten och 
genomför därför en ny tillståndsprövning. Nu har vi kommit fram till 
samrådsförfarande. Det har varit många synpunkter och processen har tagit lång tid. 
Detta är bra. Försvarsmakten kommer i början av hösten lämna in ansökan till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.   
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Folke Borgh går igenom den yttre ramen för verksamheten som skall omvandlas i 
miljöeffekter och miljöpåverkan och redogör för dispositionen av ansökan och dess 
kapitel. Handläggningstiden hos Länsstyrelsen blir troligen längre än ett år.  
Ansökan kommer därefter att skickas ut på sk teknisk remiss vilket offentliggörs i 
lokalpressen. 
Folke Borgh meddelar att som en följd av de yttrande som inkommit har 
Försvarsmakten valt att justera vissa delar som beskrivits i det tidigare utsända 
samrådsunderlaget.  

 
Beskrivning av verksamheten 

• Håkan Johansson inleder och beskriver, översiktligt, verksamheten med JAS 39 
Gripen.  
 
Hammaren har även tidigare använts som flygskjutmål. Försvarsmakten söker nu 
tillstånd för verksamhet med JAS 39 Gripen – 30 dagar/år, SK60 - 20 dagar/år och 
helikopter – 30 dagar/år.  
 
Hammaren utgjordes tidigare av tre skjutmål, två mål har avvecklats. Det finns 
ytterligare ett fast flygskjutmål i Sverige, Junkön, beläget i närheten av Luleå. De 
operativa kraven inom Försvarsmakten förändras utifrån Försvarsmaktens verksamhet 
och uppdrag. De tider som anges avser vardagar: dag kl 09-17 och kväll kl 17-22. Flyg 
pass kvällstid avser flygövningar tisdagar och/eller torsdagar under perioden oktober-
april, under högst 20 kvällar/år. Vad är då orsaken till den utökade verksamheten vid 
flygskjutmålet? Försvarsmakten har fått ändrade operativa krav från riksdag och 
regering. Som exempel kan insatsen i Libyen nämnas. 
 

• Urban Ström, Helikopterflottiljen, meddelar att flygplan och helikoptrar från Malmen 
bedriver verksamhet vid Hammaren med skolflygplanet, SK 60 samt olika typer av 
helikoptrar. Det som tillkommit vid Hammaren är verksamheten med helikopter. 
Urban Ström berättar om de helikoptertyper som kommer att nyttjas: helikopter 15 
som är en lätt helikopter samt helikoptertyperna10, 14 och 16 som är medeltunga som 
är utrustade med kulspruta och där besättningen utrustats med eldhandvapen. 
Urban meddelade att flygeleven skall lära sig att flyga in över skjutmålet, vilket gör att 
flygskolan, i början av utbildningen, främst kommer att använda sig av det större 
varvet och därefter när eleven får mer erfarenhet tränar i det mindre flygvarvet. 
 

• Folke Borgh förtydligar att man söker för maximalt antal flygdagar. Försvarsmakten 
har givetvis tagit höjd för sin framtida verksamhet i ansökan. De verksamhetsdagar 
som anges är maximalantal/år. Verksamheten och antal övningsdagar bedöms variera 
och kommer vissa år att vara färre än sökt verksamhet. 

 
Miljöpåverkan 

• Bengt Simonsson beskriver bullereffekterna och om den beräkningsmodell som 
använts. Modellen är godkänd av Naturvårdsverket. Vid beräkningar har statistik 
hämtats från en databas med bullerdata för de olika flygfarkosterna. Det pågår ett 
försök som syftar till att studera hur människor påverkas av buller utomhus. De 
riktvärden som använts i denna beräkning avser dock bullernivåer inomhus.   
 
De bullerkurvor som presenteras redovisar maximala ljudnivåer kopplad till en 
bullerhändelse vilket avser en passage. Vidare har beräkningar för skottbuller 
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genomförts. Dessa beräkningar sammanvägs och överlappas för att få en samlad bild 
av bullernivåerna från dessa verksamheter.  
 
 
 
Vid beräkningarna utgås från ett rutnät som täcker det aktuella området. 
Bengt går igenom bullerkurvan som genereras av JAS 39 Gripen. Ljudutbredningen 
varierar av väder-, vind- och värmeförhållanden. Bengt går igenom SK60-varvet och 
meddelar att man inledningsvis kommer att ta det större varvet över land och därefter i 
takt med erfarenhet kommer det mindre varvet att nyttjas. 
Bengt går därefter igenom helikoptervarvet och meddelar att man använder sig av ett 
betydligt mindre område. Skjutmomentet genomförs alltid från samma plats, med 
samma skjutriktning som för JAS 39 Gripen och SK 60. 
Bengt förklarar hur arbetsprocessen ser ut: utifrån de som utritats av Försvarsmakten, 
samlas in underlag från Lantmäteriet och Statistiska centralbyrån. Uppgifterna jämförs 
med bullerberäkningar och på så sätt skapas tabeller med typ av fastighet och hur 
mång som är skrivna på de fastigheter som kan påverkas av olika ljudnivåer. Dessa 
fastigheter utgörs av permanentbostäder, fritidshus, skolor etc. vilket sammanställs 
och vägs in i bedömningen. Buller upplevs olika beroende på ett flertal faktorer. 
 
 
Vad gäller skjutningen:  
JAS 39 Gripen kommer att flyga in från sydväst och skjuter med automatkanon (akan) 
med 27 mm ammunition. Buller från grovkalibrig ammunition är det vi hör i 
bakgrunden (skjutövning på Kråk). 
SK60 är utrustad med övningsraketer som vid avfyrning och träff inte låter mer än 
flygplanet . De förekommande helikoptertyperna är utrustade med kulsprutor av olika 
slag exempelvis AK4 med 7,62 mm ammunition (som mäts med dBA Impuls) eller, i 
mindre omfattning, tung kulspruta med 12,7 mm ammunition. 
 
Efter beräkning av flyg- och skottbuller analyseras hur många som är berörda av 
bullret varefter en samlad bedömning utformas.  

 
Innehåll och utformning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

• Folke Borgh går igenom miljökonsekvensbeskrivningens innehållsförteckning.  
 
Han påpekar att MKB innehåll är beskrivet i MB 6 kap samt att man tagit till sig bra 
synpunkter från framför allt Vätternvårdsförbundet och Lst. 

 
Frågor: 
Enar Andersson: Uttryckte missnöje över bullerkartorna och bullrets spridning vilka 
inte verkar stämma med det som redovisas. En tydligare redogörelse av bullerkartorna 
och skillnaden mellan dBA och dBC samt riktvärdena efterfrågas? 
Bengt Simonsson redogör för bullerkartorna samt att finkalibrigt mäts i dBA och 
grovkalibrigt mäts i dBC, mullrande ljud som vi människor tål betydligt bättre.  
Riktvärdet för grovkalibrig är 95 dBC för nybebyggelse och för finkalibrig 65 dBA 
Imp. 
 
Fråga, Enar Andersson: På vems uppdrag genomförs denna tillståndsprövning? 
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Folke Borgh meddelar att Försvarsmakten är precis som alla andra självständiga 
myndigheter under regeringen och har således själva påbörjat denna process. 
 
Fråga: Om Försvarsmakten tagit ner den skylt intill vägen som meddelar att området 
utgörs av vattentäkt då Försvarsmakten skjuter i vattentäkten.  
Folke Borgh meddelade att Försvarsmakten inte ser någon anledning till att ta ner 
skylten. 
 
Fråga: Finns det andra nationer som skjuter i sina vattentäkter. Folke meddelade att 
Försvarsmakten inte har någon vetskap om detta.  
 
Publik: Skjut i Östersjön istället! 
 
Fråga: Om eventuell sanering av Vättern? 
Folke Borgh meddelade att en kommande inventering visar det aktuella läget och att 
det då tas ställning till eventuella åtgärder. 
 
Publik: Varför vill ni skjuta här i en vattentäkt, när ni kan skjuta i Norrland? 
 
Fråga: Vad är anledningen till att man bedriver verksamhet i Vättern? 
 
Folke Borgh: Försvarsmakten har skjutfält och flygplatser i detta område. Det innebär 
stora svårigheter med att etablera nya skjutfält. Försvarsmakten nyttjar i första hand de 
befintliga övnings- och skjutfält. Den sökta verksamheten vid Hammaren är inte av 
den omfattningen att den inte skulle vara tillåten. Försvarsmakten anser att det både är 
lämpligt och rimligt att bedriva sökt verksamhet på skjutmålet Hammaren. 
 
Fråga: Försvarsmakten har bedrivit skjutverksamhet under lång tid vid skjutmålet? Är 
Vättern inte kontaminerad nu? 
Folke Borgh: detta kommer att beskrivas i MKB och är en uppgift för konsulten att 
besvara i MKB. 
 
Peter Rådberg: Vad är anledningen till att ni vill utöka verksamheten med 300 %. 
Försvarsmakten nyttar idag inte de 20 dagarna som finns i det gällande tillståndet. 
Internationella kontakter är det andra skälet. Vad är själva huvudargumentet? Vill ha 
en redogörelse om vilken verksamhet som skall bedrivas. 
 
Håkan Johansson svarar att det är alldeles riktigt att det blev en kort redogörelse i 
inledningen, detta berodde dock på att det skulle bli mer tid får frågor. Försvarsmakten 
tvingas idag till en koncentration av verksamheten då skjutfält på andra platser har 
avvecklats. Där Försvarsmakten verkar skall vi kunna leverera ett resultat och för att 
kunna göra detta måste soldaterna få öva sig i olika moment. De politiska beslut som 
innebar anskaffning av helikoptrar (Blackhawk) påverkar verksamhetens utformning 
och omfattning.  
 
Folke Borgh: FM genomför löpande en översyn av behov av de olika skjutfälten och 
utgår från den omstrukturering som genomförts under 2000-talet. Försvarsmakten har 
bla uppgiften att bedöma verksamhetskraven under regeringen.  
Peter Rådberg: Ni beskriver internationella kontakter i samrådsunderlaget – vad utgörs 
dessa av? 
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Håkan Johansson: det utgörs av internationella kontakter i form av övningar med 
andra nationer, det rör sig då om en samverkan som ligger inom den ram som 
Försvarsmakten kommer att söka tillstånd för.  
 
Kommentar publik: Vi dricker Vätterns vatten dagligen. Försvarsmakten måste 
betänka Vattendirektivet, Förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 
som syftar till att förbättra vattenkvalitén, ej försämra den!  
 
Fråga publik: Försvarsmakten säger att Vättern inte påverkas, så vitt de vet, men det 
finns stål och bly i den ammunition som används och det finns blyläckage på land.  
 
Försvarsmakten svarar att såvitt vi kunnat se, utifrån de utredningar som är gjorda, inte 
kunna påvisa någon påverkan som avviker från andra områden i Vättern. 
 
Kommentar publik: Ni vill skjuta med 12,7- och 7,62 mm ammunition, innehåller de 
bly? Folke meddelar att 12,7 projektilen utgörs av stål och 7,62 ammunitionen har en 
projektil som innehåller bly. 
 
Kommentar från Jan Andersson, Visingsörådet: Folke Borgh bjöds in till ett 
samrådsmöte på Visingsö, men hade ingen möjlighet att delta.  
 
Talespersonen påpekar att man på Visingsö arbetar med att förbättra vattenkvalitén 
kring ön. Fråga: Hur ser Vätterns botten ut? Vätterns botten har en liten mängd 
bottensediment. Undersökningar har visat att det kring Visingsö förekommer 
undervattenvattenströmmar vilket kan innebära att det sker en nötning av 
material/projektiler som ligger på botten. Att de 300 ton bly som finns i vattnet ej 
påverkar vattenkvalitén ifrågasätts. Vidare finns uppgifter om att Försvarsmakten 
dumpat askar med kvicksilver i sjön.  
Folke Borgh har fått minnesanteckningar från mötet. Jan-Henrik Eriksson kommer att 
få en inlaga med de frågor Visingsörådet anser vara viktiga.  
 
Visingsörådet uppmuntrar till flera samrådsmöten med andra berörda. Bland annat 
finns det ett stuteri på norra Visingsö där det redovisade bullret kommer att påverka 
fågellokaler, hästar och fritidsfolk. Rådet vädjar till Försvarsmakten att använda sunt 
förnuft och tänkta på barn och barnbarn vad som är en lämplig nivå på den verksamhet 
som skall bedrivas. 
 
Christer Hagman, Hjo: Nu har Försvarsmakten samråd och information om en ny 
tillståndsansökan, det gamla tillståndet var FMV verksamhetsutövare. Nu är 
verksamheten i området uppdelad i tre fristående tillståndsansökningar, Karlsborgs 
flygplats, Hammaren och FMV övningsfält.  MKB´n borde innehålla all den 
verksamhet som Försvarsmaktens bedriver i området. I MKB´n skall en samlad 
miljöpåverkan på Vättern framgå. 
  
Håkan Johansson: Försvarsmakten är en myndighet och FMV en annan. Vi beskriver 
Försvarsmaktens verksamhet för Hammaren och Karlsborgs flygplats vilka är två 
separata prövningar Det kommer fram bra information under detta möte. Det synes 
vara onödigt stor oro gällande skjutverksamheten.  
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Det förekommer bland annat tal om bombningar – Försvarsmakten avser inte att 
bomba mot målet. Raketer är inte samma sak som bomber.  
Håkan Johansson går igenom skillnaden mellan fin- och grovkalibriga ammunition 
och nämner att huvuddelen av den ammunition som används är av samma typ som den 
som används på civila jaktskyttebanor. Det förts fram kommentarer om att 
verksamheten kommer att öka med 300 % vilket går att härleda till att Försvarsmakten 
kommer att bedriva verksamhet med helikoptrar vid Hammaren. Vad gäller JAS-
flygningarna intill Visingsö rör det sig om likadana flygningar som genomförts under 
många år tidigare.  
 
Folke Borgh kommenterar att Försvarsmakten följer den lagstiftning som finns och att 
Försvarsmakten inte delar den tolkning av aktuell lagtext som Christer Hagman 
framförde avseende MKB. 
 
Kommentar om bottensediment, publik: I Vättern finns ingen bottensediment, utan 
blålera vilken bildar en relativt fast botten.  
 
Fråga: Vad händer med det som Försvarsmakten släpper ut i Vättern? Varför är fisken 
så oerhört förgiftad? 
 
Fråga: Finns det en vetenskaplig undersökning från 50-talet och framåt som belyser 
Försvarsmaktens påverkan på Vättern och som vi kan få ta del av? 
Folke Borgh: Det finns inte någon sådan undersökning. Försvarsmaktens åsikt bygger 
på information från främst Vätternvårdsförbundet.  
Vad gäller saneringsfrågan ovan beror det på vad inventeringen visar. I det här 
specifika fallet vet vi i dagsläget inte om det behövs saneras! 
 
Fråga: Varför kan Försvarsmakten inte skjuta med simulator?   
Håkan Johansson: Flygvapnet använder delvis simulatorer för att spara pengar. Skarpa 
övningar är dock av stor vikt och måste genomföras. 
 
Jan Andersson, Visingsörådet: Vätterns 20 miljoner kubikmeter vatten används som 
vattentäkt och skulle kunna leverera dricksvatten till närkommunerna. Vättern är en 
otrolig recipient. Talespersonen uppmanar deltagarna att bemöta Försvarsmakten med 
sakargument istället för känsloargument. 
 
Carin Olofsson, Tidaholms kommun – fråga: Är förvirrad rörande den miljömässiga 
påverkan som verksamheten har. Hur många skolbarn kommer att drabbas av bullret? 
Låg- resp. högfrekvent buller kommer att drabba omgivningen. Hur påverkat är 
vattnet? Kvinnor i fertil ålder uppmanas att inte äta fisk från Vättern. Vem har ni 
anlitat för framtagande av MKB ´n? 
 
Folke Borgh meddelar att hon kommer att få svar när ansökan lämnas in och då ta del 
av MKB och dess bilagor som NIRAS AB och WSP Akustik tar fram.  
Bengt Simonsson kommenterar påverkan på skolbarn: De aktuella riktvärdena har 
tagit hänsyn till denna påverkan. Bullernivåerna som genereras från verksamheten 
underskrider socialstyrelsens riktvärden. När det gäller buller vid djurstallar har 
Jordbruksverket tagit fram riktvärden för dessa. WSP tar löpande del av 
undersökningar och vad jordbruksverket publicerar.  
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Tina Ehn, Riksdagsledamot (MP) – har deltagit i en debatt med miljöministern 
avseende påverkan på vatten. Tina Ehn kommenterar Försvarsmaktens verksamhet vid 
Göteborgs skärgård. Rent vatten är en bristvara och de globala miljöhoten är många 
samt meddelar att det sammanvägda och totala trycket på miljön är det som människor 
ofta vill veta.  
 
Folke Borgh svarar: Försvarsmakten hanterar inte politiska frågor. Vi utgår från den 
lagstiftning som är beslutad av riksdagen och vi förhåller sig till lagstiftningen.  
 
Kommentar Ann-Sofi Andersson om den nya lagen om nerskräpning med höga 
bötesbelopp. Fråga: tror ni att befolkningen kommer att tillåta att Försvarsmakten 
kommer att slänga saker i Vättern, det finns en mängd namnunderskrifter på personer 
som motsätter sig detta. Hur kan Försvarsmakten tillåtas släppa ut 6000 t koldioxid när 
en civilperson inte ens får slänga ett papper på marken? 
 
Folke Borgh svarar att det är politiska dimensioner. Försvarsmakten ägnar sig inte åt 
att slänga ut saker eller inte. Försvarsmakten skall ansöka om tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet – som är att jämföra med en bilfabrik. Det finns särskilda 
avvägningsregler i Miljöbalken, 2:7. 
Den miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till kommer att framgå av ansökan 
och dess bilagor i samband med prövningen. De prövande myndigheterna har till 
uppgift att göra dessa avvägningar. 
 
Håkan Johansson – den miljölagstiftning som har utvecklats, Försvarsmaktens 
inställning till Miljöbalkens innebörd är viktiga för oss. F7 har tre miljöhandläggare 
som lägger resurser på detta men är införstådd med den oro ni känner. 
 
Ann-Sofie Andersson: Ordet oro är ett förminskande av det vi känner. Vi är här för att 
vi värnar om miljön.  
 
Håkan Johansson – det var inte min mening att förminska.  
 
Kommentar och fråga från Sofia Kämpe, LRF i Karlsborg: hon delar oron över 
dricksvattnet. Vill påminna om försiktighetsprincipen och PPP- principen om att 
förorenaren betalar.  
För nötkreatur finns det gränsvärde på 65 dBA. Det finns hästar med betesgång. 
Kommer Försvarsmakten att hjälpa LRF och bönderna när boskapen skräms av 
flygbullret? Vad händer med ekologiska lantbruken intill trafikerade vägar – kommer 
den produktionen att få fortsätta? Det rör sig om 20 helårsanställningar som kommer 
att förloras. 
 
Håkan Johansson tackar för ett bra inlägg och poängterar att Försvarsmakten vill 
samverka och samexistera med de människor och verksamheter som finns runt om. 
 
Kommentar rörande näringslivet och det som drar in skatter till kommunerna. Detta 
kan bromsas av Försvarsmaktens verksamhet i området. Näringslivet behöver finnas 
för att Försvarsmakten skall finnas. Försvarsmakten bestred en bygglovsansökan 
avseende en kycklingfarm vilket rimmar illa med att man nu vill man flyga över 
densamma. 
 

Bilaga 7.2 Kap 7 
Flygskjutmålet Hammaren 

Sidan 12 av 16 

LedR dnr 24 643:60645



Kommentar, Enar Andersson, rörande det rörliga friluftslivet och helikoptrar – hur det 
går med badplatsen i viken när helikoptrar kommer att flyga på 50-60 meter? Hur går 
det med båthamnen när JAS kommer att flyga? Man kommer heller inte att kunna gå 
ut med båt under skjutövningar. 
 
Fråga: Kommer ni att utreda flygbränsleutsläpp och eventuellt samband med förhöjda 
cancerrisker? Statistiskt sätt finns det många cancerfall i området. Landstingen håller 
på med en utredning om detta.  
Folke Borgh: Generella folkhälsobedömningar görs av landstinget eller Västra 
Götalandsregionen. Frågan har kommit upp tidigare i samband med tillståndsprövning 
av den tidigare flygflottiljen i Ängelholm. Försvarsmakten hänvisar där till 
landstingets rapport i denna fråga, som inte kunde påvisa något samband.  
 
Annika Brömser, öronläkare: Försvarsmaktens verksamhet är precis på gränsen på vad 
som är tillåtet. Vad händer med de utländska förbanden och vad kommer de komma 
med för flygfarkoster? 
Folke Borgh: Försvarsmakten beskriver det vi tänker flyga med och om det kommer 
någon annan hit och nyttjar skjutmålet måste de förhålla sig till det vi beskrivit.  
Försvarsmakten kontrollerar sin sökta verksamhet genom egenkontroll. Utöver det 
utövar Generalläkaren tillsyn över Försvarsmaktens verksamhet.  
 
Ulla Kjellander: Fråga rörande anteckningar från samrådet och om Försvarsmakten få 
ta del av de digitala banduppspelningarna som kan ligga till grund för 
minnesanteckningarna? 
Folke Borgh hänvisar till att det beror på Sveriges Radio. Om Sveriges Radio 
accepterar har vi inget emot att ta del av bandinspelningarna.  
 
Fråga rörande 27 mm AKAN och raketerna och vad de innehåller? 
Folke Borgh: de är barlastade och är inte brisanta. 
 
Kommentar från Peter Rådberg, MP: Hänvisar till citat från Willhelm Agrell och att 
det idag inte finns någon samklang mellan medborgarna och Försvarsmakten.  
Tidigare fanns tre skjutmål i området. Försvarsmakten beslutade att avveckla två av 
dem och bedriva verksamhet det kvarvarande skjutmålet, Hammaren. Detta beslut har 
fattats av Försvarsmakten själva. Riksdag eller regering har inte tagit något beslut 
rörande detta.  
 
Svar: Håkan Johansson – samtycker om samklang – Försvarsmakten måste verka i 
samexistens med samhället. 
Försvarsmakten har egna valmöjligheter, men har samtidigt krav på sig att bli bättre, 
trängre och mindre. Finns två sidor på myntet. 
 
Kommentar publik: ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det ingen bra lokalisering 
av ett skjutmål. 
  
Fråga från publiken till politikern Peter Rådberg: Vad kan politikerna göra för att 
förhindra detta? Rådberg meddelade att han inte sitter i regeringen. 
 
Enar Andersson: Var sprids flygfotogen och hur mycket? Vi vill veta detta i förväg! 
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Svar: Flygfotogen behövs för flygplan och helikoptrar. Utsläppen kommer att framgå 
av miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Fråga: När ni ritar era kurvor för JAS-planen, tar ni då hänsyn till att det kommer 4 
plan samtidigt? Tar Försvarsmakten hänsyn till att det borde röra sig om en addering 
av ljudnivåer. 
Svar Bengt Simonsson: Två bullerkällor ger en ökning på 3 dB. På större avstånd är 
denna ökning svår att uppfatta. Två JAS flygplan upplevs inte som mer störande än 
ett. Det skottbuller som genereras vid skjutmålet kommer inte att överstiga det buller 
som genereras från flygplan och helikoptrar. I våra beräkningar tar vi dock hänsyn till 
”sameffekten” av skottbuller och flygbuller och gör beräkningar på detta. I buller-
kartorna redovisas maxnivåer per flygvarv.  
 
Fråga från representant från yrkesfisket: Hur lågt kommer ni att skjuta? Förut var det 
ett stort riskområde som var gällande. Hur skjuter man med robot 15?  
Folke Borgh visar kartor över riskområdet. 
 
Håkan Johansson meddelar att när Försvarsmakten skjuter så avlyses riskområdet av 
säkerhetsskäl. Vi ser över de riskområden som gäller vid Hammaren. Det kommer inte 
att bedrivas verksamhet med robot 15 vid Hammaren. 
 
Fråga: Varför vill Försvarsmakten vara just här? Är lokaliseringen en ekonomisk 
fråga? Ni kan väl skjuta på någon annan plats? 
 
Håkan Johansson svarar att detta har flera dimensioner – dels är det en ekonomisk 
fråga men det är även en miljö- och geografisk fråga. Huvuddelen av flygvapnet är 
lokaliserat i södra delen av Sverige. Försvarsmakten kan inte anskaffa nya områden 
för etablering av skjutfält. 
Folke Borgh: Försvarsmakten verkar över hela landet. Geografiskt är södra Sverige en 
bra plats att verka på. Skjutmålet Hammaren är en befintlig plats. Det är bättre ur ett 
miljöperspektiv att skjuta här än att leta upp några nya platser. 
 
Fråga: Har ni undersökt annan alternativ lokalisering än det här ex Flugebyn eller 
Hattefuran? 
Folke Borgh: Från Försvarsmaktens synvinkel är det idag så att detta är den bästa 
lokaliseringen, detta får bli en fråga för länsstyrelsen att ta ställning till. 
 
Christer Hagman: Kommenterar att Försvarsmakten har fel när det gäller från om 
lokalisering. Lokaliseringsprincipen och dess utsträckning skall beaktas. Vidare skall 
en en utredning rörande nollalternativet skall redovisas i MKB. 
Folke Borgh: konstaterar att Försvarsmakten och Christer Hagman har olika 
uppfattning om tolkningen av lagstiftningen i denna del. 
 
Ann-Sofie Andersson kommenterar att det förr funnits sammanslutningar kring 
Vättern som även tidigare protesterat mot Försvarsmakten och deras verksamhet. Ann-
Sofie Andersson reciterar en dikt.  
 
Enar Andersson: Fråga rörande flygfotogen vid Karlsborgs flygplats och huruvida 
man kan påvisa om det finns något samband mellan sjukdomen MS och flygfotogen. 
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Jag kräver att Försvarsmakten skall utreda eventuellt samband samt redovisa hur 
mycket flygfotogen man släpper ut över Vättern.  
 
Ann-Sofie Andersson: Fråga rörande samhällsnyttan kontra säkerhetspolitiska 
analyser som man, inom er myndighet, FOI gjort rörande angående klimathotet, man 
har sett att klimathotet är mycket värre än vad man kunnat förutspå och att det måste 
tas större hänsyn till detta ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Det är även av stor vikt 
att betänka vatten- och livsmedelskriser i världen. Hur ser Försvarsmakten på detta? 
 
Folke Borgh: FOI är en självständig myndighet. Försvarsmakten tar inte ställning till 
denna typ av politiska frågor. Vi tar dock del av dessa rapporter. Försvarsmakten 
kommer inte heller att göra några globala prövningar för den verksamhet vi söker 
tillstånd för.  
 
Ann-Sofie Andersson – Förstörelse (med hänvisning till koldioxid- metaller och 
buller) måste motsvara samhällsnytta – vi kommer att överklaga. 
 
Folke Borgh: Drivmedelsförbrukningen är inte enbart kopplad till verksamheten vid 
skjutmålet då en stor del av detta förbrukas vid an- och återflygning. 
 
Fråga rörande riskområdet och om det kommer att utökas till skyddsområde enligt 
Skyddslagen?  
Försvarsmakten lät meddela att de inte har någon ingen anledningen till det just nu. 
 
Fråga rörande vindkraft och huruvida Försvarsmakten kommer att beskriva påverkan 
på etablering av vindkraftverk. Då Försvarsmakten inte tillåter etablering, var skall 
man då bygga dessa? Ni bör göra en bedömning av förlorade intäkter för 
vindkraftindustrin.  
Folke Borgh: Det aktuella området täcks redan av restriktionsområdet för Karlsborgs 
flygplats.  
 
Fråga: Hur är det med det drivmedel som är på väg till Hammaren och är ute på 
vägarna? 
Folke Borgh: detta finns beskrivet i tillståndsansökan för Karlsborgs flygplats och 
beskrivs inte här. Det sker ingen flygtankning på Hammaren 
 
Kommentar och fråga: Man har lämnat in en ansökan till lst om att Vättern skall bli en 
skyddsvattentäkt. Det förs även diskussioner om huvurida Vättern skulle kunna bli del 
av UNESCOs världsarv och en ansökan om detta är inlämnad. Vättern är även ett 
Natura 2000-område. Samverkar Försvarsmakten med andra myndigheterna på något 
sätt? 
Folke Borgh: Vi har inte varit i kontakt med dem. Försvarsmakten sköter sitt och de 
andra sköter sitt. När det gäller Natura 2000 redovisas detta i MKB´n 
 
Christer Hagman tar upp samverkanskravet i Miljöbalken och undrar över samrådet 
och om Försvarsmakten inte bör komma till Hjo kommun för ett tredje samrådsmöte i 
höst. Tycker ni att detta möte kan anses som acceptabelt? 
 
Folke Borgh: meddelade att Försvarsmakten följer de förordningar som gäller och att 
vi anser oss nu ha haft ett förnyat samrådsmöte, särskilt berörda i detta fall är boende i 
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Brevik och det är därför som samrådet genomförs här. Vi får diskutera om det behövs 
ett tredje samrådsmöte. 
 
Frågor om vem som skall anses vara sakägare bryter ut. 
 
Publik: Ett JAS flygplan kan störta i Vättern! - Fråga rörande hur mycket drivmedel 
JAS 39 Gripen kan bära. 
Håkan Johansson: När ett JAS-plan är fulltankat rymmer det 3,5 kubikmeter 
drivmedel. En JAS flyger normalt inte med full tank, om det inte krävs för det uppdrag 
som skall utföras. I normala fall flyger ett JAS-plan enbart med så mycket i tanken 
som behövs för att utföra uppdraget och för att nå till målet och hem igen. 
 
Ann-Sofie Andersson citerar KG Hammar och undrar vad som händer med barnen 
som tvingas växa upp vid skjutmålet. 
  
Enar Andersson avslutar mötet genom att tacka för alla som varit här idag och tackar 
för de åsikter som framförts.  
Han framförde ett önskemål om att Försvarsmakten skall lyssna på folket och att de 
signaler som framförts inte skall gå Försvarsmakten förbi. 
 
Folke Borgh tackar Enar Andersson och alla de andra som lämnat synpunkter vid 
dagens samrådsmöte. Folke Borgh poängterar att det finns olika synpunkter och att 
man inte alltid måste vara överens. Han poängterade att vi tar med oss de synpunkter 
som framkommit vid samrådsmötet och meddelar att Försvarsmakten kommer att göra 
vissa justeringar innan ansökan lämnas in och att vi sedan får se vad länsstyrelsen 
fattar för beslut. 
 
Håkan Johansson instämmer och tackar för alla synpunkter och önskar allesammans 
en fortsatt trevlig sommar. 
 
Vid anteckningarna 
 
 
 
Jan-Henrik Eriksson  Lina Weinmann 
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För Karlsborgsmålet Hammaren gäller tillståndsbeslut av länsstyrelsen i Skara-
borgs län 1997-06-16 med komplettering av länsstyrelsen i Västra Götaland1999-
11-24. Besluten är meddelade FMV som verksamhetsutövare. Nuvarande tillstånd 
ger inte tillräckligt utrymme för Försvarsmaktens kommande behov med F7, 
Hkpflj, FlygS och FMV som främsta nyttjare.  
 
Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet genomför därför en omprövning av verk-
samheten med Försvarsmakten som ansvarig verksamhetsutövare.  
 
Försvarsmakten kallar härmed till samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken angående 
prövningen av verksamheten vid Karlsborgsmålet Hammaren enligt följande: 
 
Tid:                     2010-09-29 kl 1300 - ca 1630 
 
Plats: Karlsborgsmålet Hammaren, Enebågen 
 
Försvarsmakten deltar med representanter ur Miljöprövningsenheten (MPE), F 7, 
Helikopterflottiljen, LSS/Flygskolan.  
 
Försvarsmakten  
Miljöprövningsenheten 
 
 
 
Folke Borgh 
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KARLSBORGSMÅLET HAMMAREN 
Tillståndsprövning 

SAMRÅD MYNDIGHETER 

• Inledning och presentation 
• Prövningsprocessen 
• Beskrivning av verksamheten 
• Miljöpåverkan 
• Innehåll och utformning av miljö- 

konsekvensbeskrivning (MKB) 
• Samråd med övriga myndigheter och enskilda 
• Frågor 

Bilaga 7.3 Kap 7 
Flygskjutmålet Hammaren 

Sidan 3 av 17

LedR dnr 24 643:60645



  Bilaga 2 
  LedR 2010-09-14 24 641:41103 
  Sida 1 (14) 
 
 

 

KARLSBORGSMÅLET 
HAMMAREN 

 
 

 
 

Tillståndsprövning 
SAMRÅDSUNDERLAG 

 
 

2010-09-14 
 

Bilaga 7.3 Kap 7 
Flygskjutmålet Hammaren 

Sidan 4 av 17

LedR dnr 24 643:60645



FÖRSVARSMAKTEN KARLSBORGSMÅLET HAMMAREN     
 2010-09-14 
Samrådsunderlag tillståndsprövning  Sid 2 (14) 
 

Bilaga 2 LedR 2010-09-14 24 641:41103 
 

 
 
 
 

FÖRSVARSMAKTEN 
Innehällsförteckning 
 

Bakgrund ............................................................................................................................... 3 
Sökt verksamhet .................................................................................................................... 3 
Lokalisering ........................................................................................................................... 3 
Försvarsmaktens övningsverksamhet ................................................................................. 5 
Stridsflygplan ........................................................................................................................ 5 
Skolflygplan ........................................................................................................................... 5 
Helikopter .............................................................................................................................. 5 
UAV ........................................................................................................................................ 5 
FMV verksamhet .................................................................................................................. 5 
Internationell övningsverksamhet ....................................................................................... 6 
Ammunition och vapen ......................................................................................................... 7 
Övningstid .............................................................................................................................. 7 

Övningsverksamhet kvällar och nätter ................................................................................ 8 
Flygkontrolltjänst ................................................................................................................. 8 
Samordning med omvärlden ................................................................................................ 9 
Drift- och serviceverksamhet ............................................................................................... 9 
Fastigheter och teknisk försörjning .................................................................................... 9 
Ammunitionsröjning ........................................................................................................... 10 
Avfallshantering .................................................................................................................. 10 
Bullerberäkningar ............................................................................................................... 10 

 

Bilaga 7.3 Kap 7 
Flygskjutmålet Hammaren 

Sidan 5 av 17

LedR dnr 24 643:60645



FÖRSVARSMAKTEN KARLSBORGSMÅLET HAMMAREN     
 2010-09-14 
Samrådsunderlag tillståndsprövning  Sid 3 (14) 
 

Bilaga 2 LedR 2010-09-14 24 641:41103 
 

Bakgrund 
För Karlsborgsmålet Hammaren gäller tillståndsbeslut av Länsstyrelsen i Skaraborgs län 
1997-06-16. Besluten är meddelade med FMV som verksamhetsutövare. Det nuvarande 
beslutet ger inte tillräckligt utrymme för Försvarsmaktens kommande behov. Försvarsmakten 
genomför därför en omprövning av verksamheten med Försvarsmakten som verksamhets-
utövare. 

Sökt verksamhet 
Karlsborgsmålet Hammaren omfattar landområdet vid Enebågen samt anslutande målområde 
i Vättern. Detta område nyttjas för skjutverksamhet med flygplan mot skjutmål placerade i 
sjön.  

Användarna av Karlsborgsmålet Hammaren är i huvudsak Försvarsmakten och Försvarets 
materielverk. Verksamhetsansvarig för Hammaren är Skaraborgs flygflottilj, F7 

Flyg- och skjutverksamhet vid Hammaren bedrivs i huvudsak av flygplan av typerna JAS 39 
Gripen och SK60 samt helikoptrar av typerna HKP 10, HKP14, HKP15 och HKP16 eller 
dess motsvarigheter. 

Verksamhet kommer att bedrivas under totalt 80 dagar årligen och kommer i huvudsak att 
bedrivas under dagtid. Utöver dagtid kommer det även att genomföras övningar kvällstid 
samt i undantagsfall nattetid. 

Lokalisering 
Karlsborgsmålet Hammaren är beläget på fastigheten Enebågen 1:2 i Karlsborgs kommun, 
cirka 10 km söder om flygplatsen i Karlsborg. 
 

I nedanstående bild visas en översikt över Karlsborgs skjutfält- och övningsområde där 
placering av Karlsborgsmålet Hammaren finns utmärkt. Karlsborgs fästningsområde och 
flygplatsområde är blåmarkerade områden på kartan och Försvarets Materielverk Test & 
Evaluation (FMV T & E) områden är markerade med grönt. Omgivande övnings- och 
skjutfält är gråmarkerade och tillhör Skövde garnison.  

Inom riskområdet är det enligt Länsstyrelsens beslut, diarienummer 258-46927-2005, 
förbjudet att bada, fiska och ankra.  
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Figur 1 Översiktskarta Karlsborgs skjutfält- och övningsområde 
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Försvarsmaktens övningsverksamhet 
Karlsborgsmålet Hammaren nyttjas för anflygning med flygplan, och helikoptrar med eller 
utan vapenverkan, mot flytande skjutmål. Verksamheten innebär inflygning mot flygvarv, 
angöring av varvet samt anfall mot skjutmål. Försvarsmakten genomför även övningar som 
innebär överflygning av målplatsen samt återgång till väntläge i anslutning till skjutmålet. 

Användarna av Karlsborgsmålet Hammaren är i huvudsak Försvarsmakten och Försvarets 
materielverk. Flygpassen genomförs normalt under dagtid men kommer även att genomföras 
under kvällstid samt nattetid.  

Stridsflygplan 
Den dominerande stridsflygplanstypen vid flygskjutmålet utgörs av JAS39 Gripen som är 
flygvapnets enhetsflygplan (Jakt, Attack och Spaning). Flygplanet är ett enmotorigt 
jetflygplan och finns i olika versioner. Totalt över året beräknas stridsflyget att maximalt 
genomföra 30 dagar vid Karlsborgsmålet Hammaren.  

Skolflygplan 
Flygskolans flygverksamhet med eller utan vapenverkan kommer under utbildningspaketet 
”markmålsskjutpass”att vara hög vid Karlsborgsmålet Hammaren. Under en till två 
koncentrerade perioder per år, som sträcker sig över cirka fem veckor genomförs upp till 200 
flygplanpass. De koncentrerade perioderna genomföras under tiden februari- juni och/eller 
augusti-november. Flygskolan kommer att nyttja flygskjutmålet under 20 dagar årligen.  

Helikopter 
I Helikopterflottiljens (Hkpflj) uppgifter ingår att understödja luftburen bataljon ingående i 
det luftburna konceptet med lufttransportförmåga. Karlsborgsmålet Hammaren nyttjas för 
taktiskt lågflygning och vid skjutövningar under 30 dagar årligen. Vid dessa lågflygningar 
kommer terrängen att utnyttjas som skydd för helikoptrarna.  

UAV 
UAV (Unmanned Aerial Vehicle) används i FM i första hand som en underrättelse- och 
spaningsresurs. Vid ca 20 tillfällen per år planeras UAV starta från land inom landområdet 
Hammaren. 

FMV verksamhet 
Den provverksamhet som FMV T&E genomför skiljer sig från Försvarsmaktens 
övningsverksamhet till utförande och syfte.. FMV genomför rems- och fackelfällning, skjut- 
och motmedelsprov från luftfarkoster. De motmedel som provas kan vara andra än de som 
normalt förekommer inom Försvarsmakten.  
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Internationell övningsverksamhet 
För internationell övningsverksamhet finns behov av utökad multinationell samverkan, där 
svenska militära enheter samövar eller samutbildas med multinationella motsvarigheter som 
förberedelse inför internationell tjänstgöring eller inom ramen för Partnerskap för fred (PFP). 
För Sveriges åtaganden vid internationella insatser kan det för framtiden förekomma 
samövning av flygförband från olika länder. Behov finns även av FMV för utökad 
internationell samverkan vid genomförande av provverksamhet. Detta innebär att de 
flygfarkoster och den ammunition som används vid flygskjutmålet kan komma att avvika 
från det normala. 
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Ammunition och vapen 
Följande vapen med tillhörande ammunition kommer att användas vid flygskjutmålet. Andra 
vapentyper och ammunitionsslag kan bli aktuella i framtiden. Det sker fortlöpande en 
utveckling av vapen och ammunition tabellen nedan är endast att betrakta som exempel på 
normalt förekommande vapen och ammunition. 

 
Tabell 1  Exempel på vapen och ammunition som nyttjas vid skjutmålet 

VAPEN AMMUNITIONSTYP MAX 
ANTAL/ÅR 

Automatkanon 
(Akan) 

20 – 40 mm  30 000 

Övningsraket 
(Örak) 

6,3 cm (kan i framtiden bli 
annan dimension) 

150 

Eldhandvapen 
(Ehv) 

5,56 mm, 7,62 mm 132 000 

Kulspruta (Ksp) 
samt podmontage 

5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm,  
12,7 mm 

250 000 

Robot Max 15 kg sprängämnesvikt 100 

Motmedel Fällning av facklor 4 500 

Motmedel Fällning av remsor 13 000 
remsor 

Raketer  

(ex. s-rak) 

13,5 cm 

 

10 000 

Övningstid 
Flyg- och skjutövningar genomförs normalt enligt tabell nedan: 

 

Tabell 2 Tider för flyg- och skjutövningar vid Karlsborgsmålet 

Period Veckodag Dag Kväll 

Vardagar Mån-Tor 

Fredag och 
dag före 
helgdag 

09.00-17.00 

09.00-12.00 

 

17.00-22.00* 

*kvällspass förekommer 15 kvällar under tiden oktober till april, tisdagar och torsdagar. 

Bilaga 7.3 Kap 7 
Flygskjutmålet Hammaren 

Sidan 10 av 17

LedR dnr 24 643:60645



FÖRSVARSMAKTEN KARLSBORGSMÅLET HAMMAREN     
 2010-09-14 
Samrådsunderlag tillståndsprövning  Sid 8 (14) 
 

Bilaga 2 LedR 2010-09-14 24 641:41103 
 

Nedan redogörs för de flygplantyper som bedöms förekomma vid flygskjutmålet. 
Motsvarande flygfarkoster med andra beteckningar kan förekomma.  

Tabell 3 skjutdagar 

 

 

 

Övningsverksamhet kvällar och nätter 

Under max 10 dygn/år kan övningsverksamhet bedrivas dygnet runt.  

 

Övningsuppehåll 

Under perioden juni-augusti sker normalt fyra veckors övningsuppehåll. I anslutning till jul- 
och nyårshelgerna planeras normalt ingen övningsverksamhet. Skjutfria perioder regleras i 
samordningsgrupp Vättern och infaller under semesterperioden juni-augusti. 

Med anledning av risk för rikoschett undviks skjutövningar när det förekommer is i 
anslutning till skjutmålet. 

Flygkontrolltjänst 
Luftfartsverket (LFV) genom ATS1 Karlsborg utför flygtrafiktjänst enligt avtal tecknat 
mellan LFV och Försvarsmakten.  

Skjutplats Hammaren med skjutvarv ligger inom restriktionsområde R22A, R22B, Karlsborg 
terminalområde (TMA) och Karlsborgs kontrollzon (CTR). Detta innebär att all verksamhet 
på skjutmålet måste inhämta färdtillstånd av Karlsborg ATS (Flygtrafikledning) innan 
skjutvarvet angörs.  

                                                           
1 Air traffic service 

Flygfarkoster Totalt antal  

JAS39 30 

Sk60 20 

Helikopter 10, 14, 15 och 16 30 

Totalt 80 dagar 
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Samordning med omvärlden 
Samordningsgrupp Vättern samordnar militär och civil verksamhet på Vättern och fastställer 
bl.a. skjutfria perioder under ett kalenderår. Gruppen består av representanter från Försvars-
makten, berörda länsstyrelser, myndigheter, yrkesfiskare samt övriga brukare med behov av 
riskområde i Vättern.  

Fiskeskyddsnämnden bevakar och tillgodoser fiskares intressen i Vättern. Nämnden består av 
yrkesfiskare och militära myndigheter.  

Vätternvårdsförbundet driver ett övervakningsprogram för vattenkvalitén i Vättern och be-
vakar olika intressen i och runt sjön. Förbundets arbete finansieras av medlemmarna, vilka 
utgörs av kommuner, landsting, länsstyrelser, företag m.fl. runt Vättern. Försvarsmakten är 
representerad i Vätternvårdsförbundet.  
 

Drift- och serviceverksamhet 
Fortifikationsverket 
Fortifikationsverket (FORTV) företräder staten som ägare av fastigheter, mark, anläggningar 
för försvarsändamål och förvaltar mark och byggnader/lokaler i anslutning till skjutmålet 
samt driften och underhåll av dessa. F7 Flygplatsavdelning i Karlsborg svarar för drift och 
service av skjutmålet i samband med skjutverksamhet.  

Försvarsmakten 
Den service som ges skjutande förband består normalt av avlysning av riskområdet, tillverk-
ning och utsättning av mål samt övervakning av riskområdet vid skjutpass. Skötsel av fältet 
genomförs i form av ammunitionsletning och ammunitionsröjning samt kontroll av skyltning 
runt skjutfältet. För service av mål finns en arbetsbåt. 

Yttre säkerhet vid alla typer av övningar som genererar ett riskområde upprätthålls genom 
målchefens försorg. Målpersonalen bemannar det säkerhetstorn som finns inom området och 
samverkar vid flygskjutpassar direkt med flygföraren. Det område som avlysts skall över-
vakas visuellt under hela den tid som risk finns inom området. Förutom övervakningen i 
säkerhetshänseende så delger målpersonalen även träffresultat till piloten omedelbart efter 
varje eldgivning. 

Vid avlysning så får ingen befinna sig inom riskområdet. Fastigheten Enebågen 1:2 är ett 
permanent skyddsobjekt vilket innebär att det är förbjudet för obehöriga att vistas inom om-
rådet. Om båtar passerar in i riskområdet görs uppehåll i skjutpassarna intill dess att båten åter 
är utanför riskområdet. 
 
Teknisk försörjning 
Verksamheten vid Enebågen har de senaste 3 åren förbrukat i snitt ca 60 000 Kwh el årligen. I 
förbrukningen är uppvärmning av byggnader inkluderat. I samband med energibespa-
ringsåtgärder är bedömningen att förbrukningen kan minskas med ca 10%.  
Vid Enebågen finns en borrad brunn vilken försörjer byggnaderna. Avloppet utgörs av tre-
kammarbrunn med infiltration. 
 
Avfall hämtas av civil entreprenör. Farligt avfall transporteras till Karlsborgs flygplats för 
omhändertagande. 
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Ammunitionsröjning 
Inom Karlsborgsmålet Hammarens riskområde 7 inom landområdet Enebågen förekommer 
oexploderad ammunition (OXA). Förekommande OXA på landområdet Enebågen röjs 
årligen genom ytletning.  

Avfallshantering 
Farligt avfall förvaras i en invallad miljöcontainer och transporteras till FörsE SKA:s miljö-
station i Karlsborg. 

Källsortering sker av aluminiumburkar, tidningspapper, batterier och metallskrot. 

Övrigt avfall läggs i gemensam behållare som hämtas av kommunal entreprenör på anmodan 
av Flygplatsavdelningen. 

Bullerberäkningar 
Flygbullerberäkningar har utförts för Karlsborgsmålet Hammaren. Beräkningarna har utförts 
enligt de direktiv som ges i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 med fastställd svensk 
modell för flygbullerberäkningar. Den genomsnittliga maximala ljudnivån LAmax 70, 80 och 
90 dB(A) redovisas för flygvarv med flygplan och helikoptrar. Beräkningarna har gjorts med 
hänsyn till markdämpning. Resultatet redovisas i form av dB-nivåkurvor utritade på topogra-
fiska kartor. 

Antal boende och antal fastigheter inom respektive bullerkontur kommer att redovisas för de 
olika beräkningsalternativen.  

Nedan redovisas kartor med exempel på bullerutbredning från flygningar i skjutvarv för 
stridsflygplan (JAS 39) och skolflygplan (Sk 60). Beräkningen är utförd med en flyghöjd av 
400 m för hela varvet för JAS 39 och 200 m för de två flygvarven för Sk 60. 

Flygning med helikopter bedöms förekomma inom de rastrerade områdena. En koncentration 
av helikopterflyg bedöms ske inom cirkeln som markerats över målområdet. 

 
Tabell 4 Sammanställning maximala ljudnivåer för helikopterflygningar vid och omkring 

Karlsborgsmålet Hammaren. 
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Helikopter typ Maximal ljudnivå 
LAmax vid 

flyghöjd ner till 
150 m 

Maximal ljudnivå 
LAmax vid flyghöjd 

ner till 50 m 

Flyghöjd som 
medför under 

70 dBA på 
marknivå 

Helikopter 14 84-87 dBA 95-96 dBA Ca 550 m 
Helikopter 15 79-80 dBA 88-90 dBA Ca 350 m 

Bilaga 7.3 Kap 7 
Flygskjutmålet Hammaren 

Sidan 14 av 17

LedR dnr 24 643:60645



FÖRSVARSMAKTEN KARLSBORGSMÅLET HAMMAREN     
 2010-09-14 
Samrådsunderlag tillståndsprövning  Sid 12 (14) 
 

Bilaga 2 LedR 2010-09-14 24 641:41103 
 

 

 

Bilaga 7.3 Kap 7 
Flygskjutmålet Hammaren 

Sidan 15 av 17

LedR dnr 24 643:60645



FÖRSVARSMAKTEN KARLSBORGSMÅLET HAMMAREN     
 2010-09-14 
Samrådsunderlag tillståndsprövning  Sid 13 (14) 
 

Bilaga 2 LedR 2010-09-14 24 641:41103 
 

 

Bilaga 7.3 Kap 7 
Flygskjutmålet Hammaren 

Sidan 16 av 17

LedR dnr 24 643:60645



FÖRSVARSMAKTEN KARLSBORGSMÅLET HAMMAREN     
 2010-09-14 
Samrådsunderlag tillståndsprövning  Sid 14 (14) 
 

Bilaga 2 LedR 2010-09-14 24 641:41103 
 

 

 

 
 

Helikopter 

Bilaga 7.3 Kap 7 
Flygskjutmålet Hammaren 

Sidan 17 av 17

LedR dnr 24 643:60645



    

 

         

  

LEDNINGSREGEMENTET Datum LedR beteckning 
  Miljöprövningsenheten 2011-04-05 24 643:50625  

    
    Sida 1 (3) 
     

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E –post, Internet 

Pl 920 
749 81 ENKÖPING 

Enköpings Garnison 
Enköping 

0171-15 70 00 
 

0171-15 70 44 
 

exp-ledr@mil.se 
http://www.ledr.mil.se 

 

Myndigheter och intresseorganisationer 
enligt sändlista 

 
 
 

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

   
Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

Jan-Henrik Eriksson, 0171-15 79 20  
jan-henrik.eriksson@mil.se 

  

Tillståndsprövning Karlsborgsmålet Hammaren, hemställan 
om skriftligt samråd med myndigheter och intresse-
organisationer 
(2 bilagor) 

  

För Karlsborgsmålet Hammaren gäller tillståndsbeslut beviljat av Länsstyrelsen i Skaraborgs 
län 1997-06-16. Beslutet är meddelade med FMV som huvudsaklig verksamhetsutövare. Det 
nuvarande beslutet ger inte tillräckligt utrymme för Försvarsmaktens kommande behov. 
Försvarsmakten förbereder därför en omprövning av verksamheten med Försvarsmakten som 
verksamhetsutövare. 
 
Samråd 
Samråd med länsstyrelsen i Västra Götalands län genomfördes den 29 september 2010. Vid 
samrådet deltog representanter från Generalläkaren samt Hjo och Tibro kommuner. 
 
Vid detta möte föreslog länsstyrelsen att följande myndigheter och organisationer bör vara 
med i samrådsprocessen:  
Länsstyrelsen i Jönköping och Länsstyrelsen i Östra Götaland, Ödeshögs kommun, Vadstena 
kommun, Habo kommun, Fiskerisamfällighet Vättern, Sjöfartsverket, Fiskeriverket, 
Vattenvårdsförbundet, MSB, Naturvårdsverket, Naturskyddsförening, ”Aktiv förening” i 
Brevik, Svenska Båtunionen, Yrkesfiskarföreningen och Fortifikationsverket. 
 
Samma dag genomfördes samrådsmöte med särskilt berörda och allmänhet. Ett antal 
yttranden har inkommit från enskilda därefter. 
 
Omfattningen av den planerade verksamheten framgår av bifogat samrådsunderlag. 
 
Hemställan 
Försvarsmakten hemställer härmed om skriftligt samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken, eller 
besked om att ni inte avser yttra er, senast 2011-04-26 till nedanstående adress: 
 
LedR, MPE 
Pl 920 
749 81 ENKÖPING 
Att Jan-Henrik Eriksson
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Bakgrund 
Länsstyrelsen i Skaraborgs län meddelade den 16 juni 1997 tillstånd enligt miljöskyddslagen 
för Försvarets materielverk (FMV) avseende provningsverksamhet i Karlsborg, Askersunds 
och Motala kommun, rörande bland annat nyttjandet av flygskjutmålet Hammaren. 
Försvarsmakten har genom anmälan till Generalläkaren den 8 oktober 2010 meddelat att 
Försvarsmakten, genom Skaraborgs flygflottilj F 7 den 15 oktober 2010, ämnade överta 
ansvaret som verksamhetsutövare enligt miljöbalken för skjutmålet Hammaren. 
Försvarsmakten har därmed övertagit tillståndet för verksamheten enligt villkor 1,2,3,4,11 
och 15 i tillämpliga delar i länsstyrelsens beslut daterat 1997-06-16. Det nuvarande beslutet 
ger inte tillräckligt utrymme för Försvarsmaktens kommande behov. Försvarsmakten genom-
för därför en omprövning av verksamheten med Försvarsmakten som verksamhetsutövare. 

 
Utgångspunkter för framtida verksamhet 
Försvarsmakten har idag tillgång till två fasta flygskjutmål i landet, varav ett finns lokaliserat 
i Luleå, Junkön som i huvudsak nyttjas av F 21. Vid Karlsborgsmålen nyttjades tidigare tre 
flygskjutmål vilka utgjordes av Karlsborgsmålet Hammaren, Sidön och Enebågen. Sidön och 
Enebågen har avvecklats och idag finns endast Karlsborgsmålet Hammaren i drift som skjut-
mål.  

Karlsborgsmålet Hammaren är det enda kvarvarande skjutmålet i södra Sverige där skjut-
övningar med automatkanon från JAS 39 Gripen kan bedrivas och som ligger inom räckvidd 
för kvarvarande flottiljer i södra Sverige, vilket medför att skjutövningar kan genomföras 
med start och landning på respektive hemmabas. De förband som nyttjar Karlsborgsmålet 
Hammaren svarar för ca 80% av Flygvapnets flygverksamhet. Ytterligare orsak till den 
ökade verksamheten kopplas till Försvarsmaktens internationella inriktning vilket lett till en 
mer insatsanpassad utbildning och utprovning. För Helikopterflottiljen innebär detta exem-
pelvis skjutövningar med automatkarbin mot markmålet. Denna verksamhet har inte tidigare 
bedrivits vid Hammaren. 

 

Sökt verksamhet 
Karlsborgsmålet Hammaren omfattar landområdet vid Enebågen samt anslutande målområde 
i Vättern. Detta område nyttjas för skjutverksamhet med flygplan mot flytande skjutmål.  

Användarna av Karlsborgsmålet Hammaren är i huvudsak Försvarsmakten samt andra myn-
digheter från Försvarssektorn. Verksamhetsansvarig för Hammaren är Skaraborgs flygflottilj, 
F 7. 

Flyg- och skjutverksamhet vid Hammaren bedrivs i huvudsak med flygplan av typerna 
JAS 39 Gripen och Sk 60 samt helikoptrar av typerna HKP 10, HKP 14, HKP 15 och 
HKP 16 eller dess motsvarigheter. I samband med vissa typer av övningar/utprovning kan 
transportflygplan komma att användas. 

Verksamhet kommer att bedrivas under totalt högst 80 dagar årligen och kommer i huvudsak 
att bedrivas under dagtid. Utöver dagtid kommer det även att genomföras övningar kvällstid 
samt i undantagsfall nattetid. Verksamheten kommer att variera mellan olika år och den 
sökta ramen utgör en maximal omfattning av verksamhet som kan förekomma vissa år. 
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Lokalisering 
Karlsborgsmålet Hammaren är beläget på fastigheten Enebågen 1:2 i Karlsborgs kommun, 
cirka 10 km söder om flygplatsen i Karlsborg. 

I nedanstående bild visas en översikt över Karlsborgs skjutfält- och övningsområden där 
placering av Karlsborgsmålet Hammaren markerats. Karlsborgs fästningsområde och 
flygplatsområde är blåmarkerade områden på kartan och Försvarets Materielverk Test & 
Evaluation (FMV T & E) områden är markerade med grönt. Omgivande övnings- och 
skjutfält är gråmarkerade och tillhör Skövde garnison.  

Översiktsbild över närliggande övnings- och skjutfält 
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Försvarsmaktens övningsverksamhet 
Karlsborgsmålet Hammaren nyttjas vid flygverksamhet med anfall mot fasta mål placerade i 
sjön med flygplan och helikoptrar. Övningarna innebär inflygning mot flygvarv, angöring av 
varvet samt anfall mot skjutmål. Försvarsmakten genomför även övningar som innebär över-
flygning av målplatsen samt återgång till väntläge på hög höjd i anslutning till skjutmålet. 

Användarna av Karlsborgsmålet Hammaren är i huvudsak Försvarsmakten och andra myn-
digheter inom försvarssektorn. Flygpassen genomförs, i huvudsak, under dagtid men kommer 
även att genomföras under högst 20 kvällar/år och, i samband med övningar, under högst 10 
nätter/år. 

Nedan redogörs för de flygplan och helikoptrar som kan förekomma vid flygskjutmålet. 
Andra typer av flygplan och helikoptrar med, andra beteckningar kan förekomma vid skjut-
målet.  

Flygfarkoster vid skjutmålet 

 

 

 

 

Stridsflygplan 
Den dominerande stridsflygplanstypen vid flygskjutmålet utgörs av JAS (Jakt, Attack och 
Spaning) 39 Gripen som är flygvapnets enhetsflygplan. Flygplanet är ett enmotorigt jetflyg-
plan som finns i olika versioner. Totalt över året beräknas stridsflyget bedriva verksamhet 
vid Karlsborgsmålet Hammaren under högst 30 dagar.  

Skolflygplan 
Flygskolans flygverksamhet med eller utan vapenverkan genomförs under utbildningspaketet 
”markmålsskjutpass” vid Karlsborgsmålet Hammaren. De koncentrerade perioderna genom-
förs under tiden februari- juni och/eller augusti-november. Flygskolan kommer att nyttja 
flygskjutmålet under högst 20 dagar årligen.  

Helikopter 
I Helikopterflottiljens (Hkpflj) uppgifter ingår att understödja luftburen bataljon ingående i 
det luftburna konceptet med lufttransportförmåga. Karlsborgsmålet Hammaren nyttjas vid 
skjutövningar under högst 30 dagar årligen.  

UAV 
UAV (Unmanned Aerial Vehicle) används i FM i första hand som en underrättelse- och 
spaningsresurs. Vid högst 20 tillfällen per år planeras UAV starta från Karlsborgsmålet 
Hammarens landområde. För vissa typer av UAV kommer även landningar att genomföras. 

Flygfarkoster Verksamhetsdagar/år 

JAS 39 Högst 30 

Sk 60 Högst 20 

Helikopter 10, 14, 15 och 16 Högst 30 

Totalt Högst 80 
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Materielutprovning 
Provverksamheten som genomförs skiljer sig från Försvarsmaktens normalt förekommande 
övningsverksamhet. Vid utprovningarna genomförs skjut- och motmedelsprov från luftfar-
koster med syfte att utveckla och prova dess funktion och verkan. 

Internationell övningsverksamhet 
För internationell övningsverksamhet finns behov av utökad multinationell samverkan, där 
svenska militära enheter samövar eller samutbildas med multinationella motsvarigheter som 
förberedelse inför internationell tjänstgöring eller inom ramen för Partnerskap för fred (PFP). 
För Sveriges åtaganden, vid internationella insatser, kan det förekomma samövning med 
flygförband från andra länder. Behov finns även av utökad internationell samverkan vid 
genomförande av provverksamhet. 

Ammunition 

Följande ammunition kommer att användas vid flygskjutmålet. Det sker fortlöpande en 
utveckling av vapen och ammunition varför tabellen nedan är att betrakta som exempel på 
normalt förekommande ammunition. Brisant ammunition avses inte användas vid flygskjut-
målet. 

 
Redovisning av maximal mängd ammunition som nyttjas vid skjutmålet 

Ammunitionstyp Antal  Luftfarkost 

5,56 mm (finkalibrig, AK5) 52 000 HKP 

7,62 mm (finkalibrig, KSP) 208 000 HKP 

12,7 mm (finkalibrig, 
automatkanon) 

60 000 HKP 

20 - 40 mm  (grovkalibrig, 
automatkanon, fullkula),  

28 000 JAS 39, HKP 

6,3 cm (grovkalibrig, 
övningsraket, fullkula) 

150 Sk 60 

Remsor (motmedel) 13 000 JAS 39, HKP 

Facklor (motmedel) 4 000 JAS 39, HKP 

Ammunitionsröjning 
Inom riskområde 7 vid landområdet Enebågen förekommer oexploderad ammunition (OXA) 
som årligen röjs genom ytletning.  
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Övningstid 
Flyg- och skjutövningar genomförs enligt tabell nedan 

Period Veckodag Dag Kväll Natt 

Vardagar Mån-Tors 

Fre och dag 
före helgdag 

Mån-sön i 
samband 
med övning 

09.00-17.00 

09.00-12.00 

 

17.00-22.001  

 

 

22-092 

1 kvällspass förekommer (förlängt dagpass) under högst 20 kvällar/år under perioden oktober - april, tisdagar 
och torsdagar. 
2 Genomförs under högst 10 nätter/år  
 

Övningsverksamhet kvällar och nätter 

Under högst 10 dygn/år kan övningsverksamhet bedrivas vid olika tider under hela dygnet. 
Skjutverksamhet bedrivs under högst 20 kvällar/år under perioden oktober-april, tisdagar och 
torsdagar. Ett kvällspass kan genomföras som ett förlängt dagpass. 

Övningsuppehåll 

Under perioden juni-augusti sker normalt fyra veckors övningsuppehåll. I anslutning till jul- 
och nyårshelgerna planeras normalt ingen övningsverksamhet. Skjutfria perioder regleras i 
samordningsgrupp Vättern och infaller, i huvudsak, under semesterperioden juni-augusti. 

Av tekniska skäl genomförs normalt inga skjutövningar när målområdet är isbelagt. 

Flygkontrolltjänst 
LFV (tidigare luftfartsverket) genom air traffic service (ATS) vid Karlsborgs flygplats utför 
flygtrafiktjänst enligt avtal tecknat mellan LFV och Försvarsmakten.  

Karlsborgsmålet Hammaren med skjutvarv ligger inom restriktionsområde R22A och R22B, 
Karlsborg terminalområde (TMA) och Karlsborgs kontrollzon (CTR). Detta innebär att de 
som bedriver flygverksamhet vid skjutmålet inhämtar färdtillstånd från flygtrafikledningen 
vid Karlsborgs flygplats, innan skjutvarvet angörs.  

Samordning med andra organisationer 
Skaraborgs flygflottilj F 7 är representerad i följande organisationer, där berörda intressenters 
behov samordnas: 

-  Samordningsgrupp Vättern som samordnar militär och civil verksamhet på Vättern och 
fastställer bl.a. skjutfria perioder under ett kalenderår. Gruppen består av representanter från 
Försvarsmakten, berörda länsstyrelser, myndigheter, yrkesfiskare samt övriga brukare med 
behov av riskområde i Vättern.  

-  Fiskeskyddsnämnden som bevakar och tillgodoser fiskares intressen i Vättern. Nämnden 
består av yrkesfiskare och militära myndigheter.  
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-  Vätternvårdsförbundet som driver ett övervakningsprogram för vattenkvalitén i Vättern 
och bevakar olika intressen i och runt sjön. Förbundets arbete finansieras av medlemmarna, 
vilka utgörs av kommuner, landsting, länsstyrelser, företag m.fl. runt Vättern. 
Försvarsmakten är representerad i Vätternvårdsförbundet.  
 

Drift- och serviceverksamhet 
Försvarsmakten 
F 7 Flygplatsavdelning i Karlsborg svarar för drift och service av skjutmålet i samband med 
skjutverksamhet. Den service som ges skjutande förband består normalt av avlysning av risk-
området, tillverkning och utsättning av mål samt övervakning av riskområdet i samband med 
skjutpass. Skötsel av fältet omfattas, bland annat av ammunitionsletning och ammunitions-
röjning samt kontroll av skyltning runt skjutfältet. I samband med service och underhåll av 
skjutmål används en arbetsbåt som tankas vid Karlsborgs flygplats före sjösättning och i 
mindre omfattning vid skjutmålet. Målpersonalen bemannar det säkerhetstorn som finns 
inom området och samverkar, vid flygskjutpass, direkt med flygföraren. Det område som är 
avlyst under skjutning övervakas visuellt under hela den tid som risk finns inom området. 
Förutom övervakningen i säkerhetshänseende så delger målpersonalen även träffresultat till 
piloten omedelbart efter varje eldgivning. 

Vid avlysning så får ingen befinna sig inom riskområdet. Fastigheten Enebågen 1:2 är ett 
permanent skyddsobjekt vilket innebär att det är förbjudet för obehöriga att vistas inom om-
rådet. Om båtar passerar in i riskområdet görs uppehåll i skjutpassen intill dess att båten åter 
är utanför riskområdet. 

Fortifikationsverket 
Fortifikationsverket (FORTV) företräder staten som ägare av fastigheter, mark, anläggningar 
för försvarsändamål och förvaltar mark och byggnader/lokaler i anslutning till skjutmålet 
samt sköter driften och underhållet av dessa.  

 

Teknisk försörjning 
Verksamheten vid Enebågen har de senaste tre åren, i snitt, förbrukat 60 000 kWh el årligen. 
I samband med energibesparingsåtgärder är bedömningen att förbrukningen kan minskas 
med ca 10 procent. Vid Enebågen finns en borrad brunn vilken försörjer byggnaderna. 
Avloppsvatten från BDT leds till en enskild avloppsanläggning som utgörs av en trekammar-
brunn med tillhörande infiltration. Avloppsvatten från toaletter leds till en sluten tank. 

Avfallshantering 

Farligt avfall i form av färg, batterier etc förvaras i en invallad container. Avfallet omhänder-
tas av Försvarsmaktens logistik enhet och omhändertas i station för farligt avfall. Hushålls-
avfall läggs i gemensam behållare som hämtas av kommunal entreprenör på anmodan av 
Flygplatsavdelningen. Källsortering sker bland annat av tidningspapper, glas, wellpapp. 
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Bullerberäkningar 
Flygbullerberäkningar har utförts för Karlsborgsmålet enligt de direktiv som ges i infra-
strukturpropositionen 1996/97:53 med fastställd svensk modell för flygbullerberäkningar. 
Den genomsnittliga maximala ljudnivån LAmax 70, 80 och 90 dB(A) redovisas för flygvarv 
med flygplan och helikoptrar. Beräkningarna har gjorts med hänsyn till markdämpning. 
Resultatet redovisas i form av dB-nivåkurvor utritade på topografiska kartor. 

Antal boende och antal fastigheter inom respektive bullerkontur kommer att redovisas för de 
olika beräkningsalternativen.  

Nedan redovisas kartor med exempel på bullerutbredning från flygningar i skjutvarv för 
stridsflygplan (JAS39) och skolflygplan (Sk60). Beräkningen är utförd med en flyghöjd av 
400 m för hela varvet för JAS39 och 200 m för de två flygvarven för Sk60. I tabellen nedan 
redovisas en sammanställning av maximala ljudnivåer för helikopterflygningar vid och 
omkring Karlsborgsmålet Hammaren. 

 

 

 

 

 

 

 

Helikopter typ Maximal 
ljudnivå LAmax 
vid flyghöjd 
ner till 150 m 

Maximal 
ljudnivå LAmax 
vid flyghöjd 
ner till 50 m 

Flyghöjd 
som medför 
nivåer under 

70 dBA på 
marknivå 

Helikopter 14 84-87 dBA 95-96 dBA Ca 550 m 
Helikopter 15 79-80 dBA 88-90 dBA Ca 350 m 
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Beskrivning av övnings- och skjutvarv för stridsflygplan JAS 39 
Gripen  
Flyg- och skjutövningar med JAS 39 Gripen genomförs i enlighet med de skjutvarv som 
redovisas nedan. Normalt angörs varvet strax norr om Visingsö. Grå linje är exempel på 
ordinarie varv vilket är lämpligt vid grundläggande flygslagsutbildning (Gfsu vid skol-
skjutning). Inom den gröna konen kan slutlig inflygning genomföras. Flygning närmare än 2 
km från land undviks. 
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Beskrivning av övnings- och skjutvarv för skolflyg, Sk 60  
Varv 1 avser det längre varvet (korridor) och flygs normalt på 500 m över marken. I händelse 
av sämre väder kan höjden minskas till 200 m. Anfallet påbörjas 10 km från Hammaren och 
flygplanet dyker ned mot, som lägst 100 m, över målet och stiger därefter till 500 m. Hastig-
heten under varvet uppgår till ca 600 km/h. Varv 1 nyttjas i ett tidigt utbildningsskede och 
bedöms utgöra ca 20% av de totala flygvarven.  

Varv 2 benämns det kortare varvet, (korridor) och flygs normalt på 500 m över marken. I 
händelse av sämre väder kan höjden minskas till 200 m. Vid avståndet 25 km före målet 
minskas höjden successivt till 50 m. Anfallet påbörjas 6 km före målet med en upptagning 
till 500 m och där påföljande dykning till som lägst 100 m. Efter passage av målet stiger 
flygplanet åter till 500 m. Hastigheten under varvet uppgår till ca 600 km/h. Huvuddelen av 
övningarna genomförs i varv 2 och utgör ca 80% av de totala antalet varven. 

 
 

Bilaga 7.4 Kap 7 
Flygskjutmålet Hammaren 

Sidan 14 av 24

LedR dnr 24 643:60645



FÖRSVARSMAKTEN KARLSBORGSMÅLET HAMMAREN     
 2011-04-05 
Samrådsunderlag tillståndsprövning  Sid 12 (19) 
 
Beskrivning av område för övnings- och skjutvarv för helikopter  
Skjutverksamheten från helikopter kommer ej att genomföras enligt fastställda flygvarv. 
Övningar med helikopter bedrivs inom rastrerat område enligt figur nedan. Helikoptrarna 
kommer att uppträda på höjder upp till ca 650 m inom markerat område.  

En koncentration av helikopterflyg kommer att ske inom cirkeln (pilar) som markerats över 
målområdet enligt figur nedan. 
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Utbredning av flygbuller vid flygning i övnings- och skjutvarv med 
stridsflyg 
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Utbredning av flygbuller för flygningar i övnings- och skjutvarv 
med skolflygplan 
Skjutövningar med skolflyg, Sk 60, sker med övningsraketer (Örak). Detta generar inget 
egentligt skottljud. Det ljud som uppkommer är av liknade karaktär som flygbullret och ger 
ingen direkt ökning av flygbullret i samband med skjutning. 

 

. 
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Utbredning av flygbuller för flygning i övnings- och skjutområde 
för helikopter  
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Sammanställning av ljudutbredning från skjutverksamhet 
Stridsflygplan 
Bilden nedan beskriver ljudutbredningen i samband med skjutövning med automatkanon 
(Akan) 27 mm från JAS 39 Gripen med ett skjutavstånd om ca 1300 m som genomförs på 
höjden ca 250 m. Skjutriktning från sydväst. 
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Helikopter 
I nedanstående bild visas bullerutbredningen vid skjutövning från helikopter med 
automatkarbin 5 (Ak 5) med 5,56 mm ammunition på ett skjutavstånd om ca 1000 m 
och på en höjd om ca 100 m. Skjutriktning från SV. 
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I nedanstående bild visas bullerutbredningen i samband med skjutövning från helikopter 
med automatkarbin 4 (Ak 4) med 7,62 mm ammunition på skjutavstånd ca 1000 m och 
på en höjd om ca 100 m. Skjutriktning från sydväst.  
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I nedanstående bild visas bullerutbredningen vid skjutövning från helikopter med tung 
kulspruta 12,7 mm (Tksp 12,7) med ett skjutavstånd på ca 1000 m och på en höjd om ca 
100 m. Skjutriktning från sydväst. 
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www.forsvarsmakten.se 
 

 

Sändlista   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

   
Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

Jan-Henrik Eriksson, 070-3714141, jan-
henrik.eriksson@mil.se 

  

Samrådsunderlag Karlsborgsmålet Hammaren 
1 bilaga 
    

  

Med anledning av tillståndsprövningen av Karlsborgsmålet Hammaren 
genomfördes ett samrådsmöte med myndigheter 2010-09-29. 
Vid mötet deltod representanter från Länsstyrelsen i Västra Götaland, 
Generalläkaren och från kommunerna i Karlsborg, Tibro och Hjo. 
 
Vid samrådsmötet redovisade Försvarsmakten verksamhet, miljöeffekter 
översiktligt och innehåll i MKB enligt det samrådsunderlag som skickats ut inför 
samrådsmötet. Länsstyrelsen angav de myndigheter och organisationer som skulle 
ges möjlighet att ta del av samrådsunderlaget i samband med det skriftliga 
samrådet.  
Efter fortsatt arbete med tillståndsansökan skickades ett omarbetat 
samrådsunderlag till dessa 2011-04-05. 
 
I och med att samrådsunderlaget omarbetats skickas detta nu för synpunkter även 
till Länsstyrelsen Västra Götaland, Generalläkaren samt till kommunerna i 
Tidaholm, Tibro, Hjo och Karlsborg. 
 
Hemställan 
Försvarsmakten hemställer härmed om skriftligt samråd enligt 6 kap 4 § 
miljöbalken, eller besked om att ni inte avser yttra er, senast 2011-05-26 till 
nedanstående adress: 
 
 
LedR, MPE 
Pl 920 
749 81 ENKÖPING 
Att Jan-Henrik Eriksson 
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Det går även att ta del av Samrådsunderlaget på Försvarsmaktens hemsida: 
forsvarsmakten.se/samrad 
 
 
Försvarsmakten 
Miljöprövningsenheten 
 
 
 
Folke Borgh 
Chef Miljöprövningsenheten 
 
 
Bilaga 
Samrådsunderlag Karlsborgsmålet Hammaren, 2011-04-05 
 
Sändlista 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Generalläkaren, tillsyn 
Karlsborgs kommun, miljöskyddsfunktionen 
Tibro kommun, miljöskyddsfunktionen 
Hjo kommun, miljöskyddsfunktionen 
Tidaholm, miljöskyddsfunktionen 
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SAMRÅDSYTTRANDEN 
 
Underbilagor 
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