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SAMMANTATTNING 

WSP Akustik har på uppdrag av Flens Skyttegille och Flens Pistolskytteklubb 

gjort beräkningar av bullerspridningen från skjutverksamhet vid Flens 

skjutbanor. Verksamheten vid skjutbanorna är skjutning med skarp 

ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 mm).  

Som framgår av resultaten så visar beräkningarna att beräkningspunkt 1 och 

4 – 6 medför beräknade ljudnivåer över 65 dBA,I från gevärsbanorna. För 

pistolbanan är det endast enstaka vapen och beräkningspunkter som enligt 

beräkningarna erhåller beräknade ljudnivåer över 65 dBA,I. 

Beräkningarna utgår medvind från skjutplats till mottagare vilket är ett krav 

enligt Naturvårdsverkets allmänna råd. 
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1 INLEDNING 

WSP Akustik har på uppdrag av Flens Skyttegille och Flens Pistolskytteklubb 

gjort beräkningar av bullerspridningen från skjutverksamhet vid Flen 

skjutbanor. Verksamheten vid skjutbanorna är skjutning med skarp 

ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 mm).  

2 OMFATTNING 

Flens Skyttegille och Flens Pistolskytteklubb har behov av att genomföra 

bullerutredning. Syftet med bullerberäkningen är att den skall ingå i ansökan 

för nytt Miljötillstånd. 

Bullerutredningen ska kartlägga de maximala ljudnivåer som verksamheten 

ger upphov till vid närliggande bostadsbebyggelse, vid skjutning med de 

vapen- och ammunitionstyper som ger den högsta ljudemissionen.  

Utredningen ska genomföras genom bullermätning och/eller bullerberäkning. 

Om bullermätning genomförs så ska den utföras enligt vad som framgår i 

bilagan till Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2005:15) om buller från 

skjutbanor. Om bullerberäkning genomförs så ska Naturvårdsverkets be-

räkningsmodell för buller från finkalibriga skjutvapen (SNV meddelande 

7/1984), alternativt annan likvärdig metod, användas. 

3 BERÄKNINGAR 

Beräkningarna för finkalibriga vapen har genomförts i enlighet med en 

beräkningsmodell som utvecklats i ett gemensamt nordiskt projekt med 

Fortifikationsverket som svensk representant. Till denna modell finns en 

källdatabas som bland annat är underlag till Naturvårdsverkets 

beräkningsmodell (Natur-vårdsverket meddelande 7/1984, Buller från 

finkalibriga vapen, Beräknings-modell). Beräkningsmodellen följer även i 

grunden en modell beskriven i Nordtest Metod NT ACOU 099” Shooting 

Ranges, Prediction of Noise” med undantag av beräkning för projektilsljudet. 

Denna metod är i enighet med Naturvårdsverkets beräkningsmodell. 

Ljudnivåberäkningarna skall uppfylla kraven enligt NV publikation ”Buller från 

finkalibriga vapen – Beräkningsmodell” (NV meddelande 7/84). 

Naturvårdsverkets beräkningsmodell är en förenkling av ovanstående modell 

för att möjliggöra handberäkning av skottbuller. För beräkningarna har 

uppgifter på de olika vapentypernas akustiska emission erhållits från 

Naturvårdsverkets databas för skottbuller. Den akustiska emissionen avser 

ljudnivå i oktavband (16 Hz-8 kHZ) på ett avstånd av 10m med tidsvägning 

Impuls (35ms). 
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Beräkningarna har genomförts för ett område av 10*10 km med ett rutnät på 

50*50 m. För beskrivning av terrängens inverkan på ljudutbredningen har 

digitalt kartunderlag använts. Generellt utgår beräkningen från hård markyta 

(reflekterande) vid utbredning över vatten. Övrig markyta betraktas som mjuk 

(ej fullständig reflekterande) i beräkning. Skogsvegetation har i praktiken en 

dämpande effekt på ljudutbredningen. Då området är både öppen mark och 

skogsvegetation har ingen hänsyn tagits till eventuell förekomst 

vegetationsdämpning.  

Resultat redovisas i beskrivna beräkningspunkter för några studerade 

alternativ i dBA,I samt redovisas med i nivålinjer och färgfält i 5 dB steg för 

55, 60, 65, 70, 75 och 80 dBA,I.  

Beräknade ljudnivåer avser frifältsvärden under medvindsförhållanden i alla 

riktningar eller därmed jämförbara meteorologiska förhållanden. 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 beräkningspunkterna. 

4 UNDERLAG BERÄKNINGAR 

Skjutbanorna är belägna i Flen väster om samhället, se figurer nedan. 

 

Figur 1  Banornas belägenhet i förhållande till bebyggelse. 
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Figur 2  Ortofoto över området med skjutbanorna. 

 

Figur 3  Skiss över de olika skjutbanorna och skjutplatser. Skjutning 

från skjutvallarna 50 m och 25 m är inte godkända för 

klass 1 vapen typ kaliber 6,5x55 och .308. 
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Figur 4  Skjuthall 300 meter sedd från målområdet. 

 

Figur 5  Skjuthall pistolbanan med sidoplank. 

Utifrån underlag som erhållits från Flens Skyttegille och Flens 

Pistolskytteklubb har skjuthallarnas utformning bedömts uppfylla data för 

öppen skjuthall utan framåtbyggda mellanväggar. Sidoplank enligt erhållet 

underlag har lagts in i beräkningarna för båda skjuthallaran. 

Kulfångshöjder har lagts in i beräkningarna. För gevärsbanan är den satt till 

6 m och för pistolbanan 5 m utifrån erhållet underlag.  
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Figur 6  Redovisning av beräkningspunkter vid närmaste bebyggelse 

bakom skjutbanorna och i skjutriktningen. 

5 BERÄKNINGSALTERNATIV 

Gevärsbanan 300 m 

Skjutning från skjuthall utan framåtbyggda skärmväggar  

sidoplank höjd 2,3 m på höger sida i skjutriktningen  

Befintlig kulfångsvall höjd 6 m 

Skjutriktning 309 grader 

Beräkningar har utförts för gevär kaliber 6,5x55 och 308. 

Gevärsbanan 100 m  

Skjutning från skjutvallar utan  

Befintlig kulfångsvall höjd 6 m 

Skjutriktning 309 grader 

Beräkningar har utförts för gevär kaliber 6,5x55 och 308. 
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Pistolbanan 25 m 

Skjutning från skjuthall utan framåtbyggda skärmväggar  

sidoplank höjd 2 m på höger sida i skjutriktningen  

Befintlig kulfångsvall höjd 5 m 

Skjutriktning 306 grader 

Beräkningar har utförts för pistol/revolver kaliber .22 LR, .38 special, 9 mm, 

.357 Mag och .45 ACP. 

Data för de olika vapnen har hämtats från underlag från Naturvårdverkets 

beräkningsmodell. För respektive skjutbana har två till tre skjutpositioner 

beräknats. En position i vänsterkant, en i mitten och en högerkant relativt 

skjutriktningen. 

I resultatsammanställningen redovisas det högsta och lägsta för de två till tre 

skjutplatserna för respektive bana och vapen. 

Beräkning har utförts vid de beräkningspunkter som framgår av Figur 6.  

6 BERÄKNINGSRESULTAT 

I nedanstående tabell redovisas beräknade ljudnivåer i dBA,I från de olika 

skjutbanorna och vapentyper i de fem beräkningspunkterna. 

Tabell 1 Sammanställning beräknade värden i dBA,I från de olika 

skjutbanorna och vapentyper i de sex beräkningspunkterna 

enligt Figur 6. 

  Beräkningspositioner   

Bana Vapen  1 2 3 4 5 6 

Bana gevär 300 m max 80 54 55 68 69 70 

Gevär kaliber 6,5x55 min 79 54 55 68 69 70 

Bana gevär 300 m max 82 54 54 69 69 69 

Gevär kaliber 308 min 81 53 54 68 68 69 

Bana gevär 100 m max 77 64 64 63 70 63 

Gevär kaliber 6,5x55 min 77 64 64 62 70 63 

Bana gevär 100 m max 76 64 64 63 70 63 

Gevär kaliber 308 min 76 64 64 62 70 62 

Pistolbana 25 m max 48 38 39 49 44 49 

Pistol/revolver kaliber .22 lr min 37 32 39 43 43 40 

Pistolbana 25 m max 53 41 41 46 45 52 

Revolver kaliber .38 Spec min 41 34 41 41 44 43 

Pistolbana 25 m max 59 48 48 60 58 64 

Pistol kaliber 9 mm min 48 42 48 54 58 55 

Pistolbana 25 m max 65 56 57 65 63 66 

Revolver kaliber .357 Mag min 55 51 57 60 62 59 

Pistolbana 25 m max 67 57 57 66 64 69 

Pistol kaliber .45 ACP min 58 51 57 61 64 62 
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Som framgår av tabellen ovan så visar beräkningarna att beräkningspunkt 1 

och 4 – 6 medför beräknade ljudnivåer över 65 dBA,I från gevärsbanorna. 

För pistolbanan är det endast enstaka vapen och beräkningspunkter som 

enligt beräkningarna erhåller beräknade ljudnivåer över 65 dBA,I. 

Beräkningarna utgår medvind från skjutplats till mottagare vilket är ett krav 

enligt Naturvårdsverkets allmänna råd. 

7 REDOVISNING 
BULLERUTBREDNING PÅ KARTOR 

I bilaga 1 redovisas resultat av beräkningarna för de två alternativen på 

karta. Resultatet redovisas med i nivålinjer och färgfält i 5 dB steg för 55, 60, 

70, 75 och 80 dBA,I.  

Bilaga 1, sid 1, Gevärsbanan 300 m 

Skjutning från skjuthall utan framåtbyggda skärmväggar  

sidoplank höjd 2,3 m på höger sida i skjutriktningen  

Befintlig kulfångsvall höjd 6 m 

Skjutriktning 309 grader 

Beräkningar har utförts för gevär kaliber 6,5x55. 

Bilaga 1, sid 2, Gevärsbanan 300 m 

Skjutning från skjuthall utan framåtbyggda skärmväggar  

sidoplank höjd 2,3 m på höger sida i skjutriktningen  

Befintlig kulfångsvall höjd 6 m 

Skjutriktning 309 grader 

Beräkningar har utförts för gevär kaliber .308. 

Bilaga 1, sid 3, Gevärsbanan 100 m 

Skjutning från skjutvallar utan  

Befintlig kulfångsvall höjd 6 m 

Skjutriktning 309 grader 

Beräkningar har utförts för gevär kaliber 6,5x55. 

Bilaga 1, sid 4, Gevärsbanan 100 m 

Skjutning från skjutvallar utan  

Befintlig kulfångsvall höjd 6 m 

Skjutriktning 309 grader 

Beräkningar har utförts för gevär kaliber .308. 

Bilaga 1, sid 9, Pistolbanan 25 m 

Skjutning från skjuthall utan framåtbyggda skärmväggar  

sidoplank höjd 2 m på höger sida i skjutriktningen  

Befintlig kulfångsvall höjd 5 m 

Skjutriktning 306 grader 

Beräkningar har utförts för pistol/revolver kaliber .22 LR. 
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Bilaga 1, sid 10, Pistolbanan 25 m 

Skjutning från skjuthall utan framåtbyggda skärmväggar  

sidoplank höjd 2 m på höger sida i skjutriktningen  

Befintlig kulfångsvall höjd 5 m 

Skjutriktning 306 grader 

Beräkningar har utförts för pistol/revolver kaliber .38 special. 

Bilaga 1, sid 11, Pistolbanan 25 m 

Skjutning från skjuthall utan framåtbyggda skärmväggar  

sidoplank höjd 2 m på höger sida i skjutriktningen  

Befintlig kulfångsvall höjd 5 m 

Skjutriktning 306 grader 

Beräkningar har utförts för pistol/revolver kaliber 9 mm. 

Bilaga 1, sid 12, Pistolbanan 25 m 

Skjutning från skjuthall utan framåtbyggda skärmväggar  

sidoplank höjd 2 m på höger sida i skjutriktningen  

Befintlig kulfångsvall höjd 5 m 

Skjutriktning 306 grader 

Beräkningar har utförts för pistol/revolver kaliber .357 Mag. 

Bilaga 1, sid 13, Pistolbanan 25 m 

Skjutning från skjuthall utan framåtbyggda skärmväggar  

sidoplank höjd 2 m på höger sida i skjutriktningen  

Befintlig kulfångsvall höjd 5 m 

Skjutriktning 306 grader 

Beräkningar har utförts för pistol/revolver kaliber .45 ACP. 

8 ALLMÄNT OM BULLER 

För bedömning av bullerstörningar kan olika bullermått användas. Vanligtvis 

används ekvivalent eller maximal ljudnivå eller en kombination av båda. För 

vägtrafikbuller tillämpas exempelvis vanligen dygnsekvivalent ljudnivå för 

utomhusnivån. Exempel på ekvivalentnivåns variation redovisas i Figur 7 och 

avser förhållanden längs en hårt trafikerad genomfartsgata. 

 

Figur 7 Exempel på ekvivalentnivåns variation under ett dygn 

15

25

35

45

55

65

75

18.00 20.00 22.00 00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00

Dag (07-18)

Kväll (18-22)

Natt (22-07)

Dygn

Mot fasad

Bakgrund

Ekvivalent ljudnivå, dBA
(10-minutersperioder)

Klockslag

Fastighet: Exempel

to-fre

Mätperiod:

23- 28 okt



 
 

 

 
10337154 •  Skottbullerutredning för Flens skjutbanor   | 13   

Den ekvivalenta ljudnivån beskriver emellertid ej tillfälliga toppar i ljudnivån, 

exempelvis från passerande fordon eller ljudet från skottbuller. Redovisning 

av maximala ljudnivåer har betydelse för bedömning av risk för exempelvis 

väckning. I Figur 8 redovisas den maximala ljudnivån för vägtrafik enligt 

exemplet ovan samt antalet tillfällen som den maximala ljudnivån överskrider 

70 dBA under varje tiominutersperiod. 

 

Figur 8 Exempel på maximalnivåns variation under ett dygn 

Varje maximal ljudnivå orsakas då av ett passerande fordon på 

genomfartsgatan. På liknande sätt beskrivs den maximala ljudnivån från 

skottbuller. Detta betyder att skillnaden mellan den maximala ljudnivån och 

ekvivalenta ljudnivån ofta är stor. I vårt exempel är skillnaden 25-30 dBA-

enheter mellan högsta maximala ljudnivå och dygnsekvivalent ljudnivå. Det 

är därför viktigt att man inte förväxlar olika bullermått för samma verksamhet.  

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 dBA, exempelvis betyder 

65 dBA,I att den maximala ljudnivån är 65 dBA med ljudnivåmätaren inställd 

på Impuls. 
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9 RIKTVÄRDEN UTOMHUS FÖR 
FINKALIBRIGA VAPEN 

För skjutning med finkalibrig ammunition tillämpas riktvärden angivna i 

naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor, NFS 2005:15. 

Råden är avsedda att ge vägledning om skyddsåtgärder, begränsningar och 

försiktighetsmått avseende störning av buller från skjutbanor inrättade för 

skjutning med finkalibrig ammunition (kaliber < 20 mm). Riktvärden är 

angivna som maximala ljudnivåer i dBA frifältsvärde (tidsvägning Impuls) 

(dBAI): 
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Tabell 2 Sammanställning riktvärden angivna i 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 till 
exempel större trafikleder, motorsportbanor, 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 påverkade av reflexer). 

I de allmänna råden finns tillämpningsanvisningar till riktvärdena vid 

nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana, för banor byggda före 

1982, för banor för hagelskytte, för tävlingar samt allmänt om skyddsåtgärder 

och försiktighetsmått. 
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