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Ordlista
Bataljon
CBRN
Fritt i fält

Förband
Grupp
Kompani /Skvadron
Krigsförband

Målområde
Pluton
Riskområde
Skjutplats
Säkerhetsavstånd

Militärt förband bestående av ca 400-1 200 soldater.
Samlingsnamn för kemiska-, biologiska-, radiologiska och nukleära
stridsmedel.
Övningar som bedrivs på skjutfält eller övningsfält, dock inte på
någon permanent iordningsställd plats såsom skjutbana eller
sprängplats.
En militär enhet organiserad för specifik uppgift.
En militär enhet bestående av ca 6-9 soldater.
Militärt förband bestående av ca 150 soldater.
Såsom bataljon med innehåll enligt krigsförbandsspecifikation och
som har angiven beredskap att efter viss tid kunna genomföra
nationella eller internationella uppgifter.
Område varemot verksamheten riktas, jfr mål som är ett
objekt/terräng eller dylikt varemot verkan riktas.
En underavdelning till kompani bestående av ca 25-45 soldater.
Det område inom vilket skador kan uppstå, är dimensionerat så att
personal utan skyddsanordning inte skadas utanför området.
Plats varifrån eld avges.
Det avstånd från den egna elden intill vilket man kan (bedöms kunna)
uppehålla sig utan att få förluster av den.
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1.

Administrativa uppgifter
Sökande:

Försvarsmakten, Miljöprövningsenheten, P1 920,
749 81 Enköping

Verksamhetsansvarig enhet:

I 19
Box 9105
961 19 Boden

Organisationsnummer:

202100-4615

Kontaktperson anläggning:
E-postadress:
Telefon:
Fax:

Handläggare mark/miljö I 19 GarnsE
exp-i19@mil.se
0921-348000
0921-348698

Prövningsmyndighet:

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i
Norrbottens län

Prövningskod:

92-10

Lagrum:

30 kap 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

Ansökan avser:

Skjutfält (med frivillig prövning av övningsfält)

Tillsynsmyndighet:

Försvarsinspektören för hälsa och miljö

Anläggning

Arvidsjaurs övnings- och skjutfält

Län:

Norrbotten

Kommun:

Arvidsjaur

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Västlunda 1:2

Fortifikationsverket

Arrenderade riskområden

Fastighetsägare

Arvidsjaur 1:1

Svenska kyrkan
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2.

Bakgrund

2.1.

Försvarsmaktens uppdrag och verksamhet
Den övergripande regleringen av vilken verksamhet som Försvarsmakten ska bedriva,
tillika hur verksamheten ska genomföras, framgår av lagar och förordningar som är
beslutade av riksdag och regering.
Försvarsmaktens yttersta uppgift och unika kompetens är att bemöta ett väpnat angrepp.
Försvarsmakten ska hävda Sveriges suveränitet, värna nationella intressen samt ha
förmåga att skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan
påtryckning. Försvarsmakten förebygger även konflikter och stödjer samhället och
civila myndigheter vid katastrofer och allvarligare händelser.
Sveriges försvar består i dagsläget av ett insatsförsvar med hög operativ förmåga.
Försvarsmakten kan således sätta in styrkor i strid och andra krissituationer i Sverige
eller utomlands med kort varsel. De delar av Försvarsmakten som behövs vid ökad
beredskap är organiserade som krigsförband. Vissa krigsförband står omedelbart
tillgängliga för insatser medan andra förband har en längre beredskapstid. För att
Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter i en skarp situation krävs att
Försvarsmakten har förband som är tillgängliga även i fredstid. Detta innebär att
förbandens och de enskilda soldaterna och sjömännens förmågor ständigt måste övas,
tränas och bibehållas.
Försvarsmaktens verksamhet är lokaliserat till olika delar av Sverige och består av
armé-, marin- och flygstridsförband. Försvarsmaktens olika förband ska vara
utformade, resurssatta och övade för sina uppgifter, att verka vid höjd beredskap och
ytterst i krig.
Övningsverksamhet utgör en central del för att skapa förband som är sammansatta,
utrustade och samövade för att lösa Försvarsmaktens uppgifter. För att lösa dessa
uppgifter genomför Försvarsmakten övningar och insatser dygnet runt och året runt, på
marken, i luften och till sjöss.
Försvarsmaktens organisation hänförligt till det militära försvaret består idag av
kontinuerligt tjänstgörande personal (yrkesofficerare och gruppbefäl, soldater och
sjömän) samt tidvis tjänstgörande personal (reservofficerare och gruppbefäl, soldater
och sjömän).
Enligt beslut från regeringen daterat 2014-12-11 genomför Försvarsmakten också
repetitionsutbildning av krigsplacerad totalförsvarspliktig personal.
Regeringen fattade 2017-03-02 beslut om totalförsvarsplikt, d.v.s. att
totalförsvarspliktiga ska vara skyldiga att genomgå mönstring och fullgöra
grundutbildning med värnplikt, regeringsbeslut Fö2016/01252/MFI. Regeringen har
angivit att det är av stor vikt att öka den operativa förmågan i krigsförbanden samt att
säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Personellt och materiellt uppfyllda
krigsförband som är samövade är av avgörande betydelse för att detta ska kunna
uppnås. Rekryterna (soldaterna) kommer under värnplikten att genomgå
Försvarsmaktens förnyade grundutbildning, GU ny. Grundutbildningen omfattar nio till
elva månaders tjänstgöring beroende på befattningsinriktning. Grundutbildningen syftar
till att rekryten efter genomförd utbildning kan anställas och krigsplaceras på en
befattning i ett krigsförband som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande gruppbefäl,
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soldat eller sjöman.
Som ett led i Försvarsmaktens uppdrag kommer såväl grundutbildnings- som
repetitionsutbildningsvolymerna successivt öka, jämfört med nuvarande nivå vilket
kommer kräva ett större antal skjutdagar och mer frekvent nyttjande av Arvidsjaurs
övnings- och skjutfält än vad Försvarsmakten under den strategiska timeouten har
nyttjat.
2.2.

Försvarsmaktens inriktning
Regeringen har genom Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020,
daterad 2015-04-23, proposition 2014/15:109, lämnat förslag till riksdagen på beslut om
mål och inriktning för det svenska försvaret. Riksdagen har 2015-06-16 godkänt
regeringens förslag till mål för det militära försvaret, mål för det civila försvaret och
inriktningen för krigsförbanden i Försvarsmaktsorganisation 2016, se bet.
2014/15:FöU11 och rskr. 2014/15:251. Regeringen har därefter, genom regeringsbeslut
daterat 2015-06-25, beslutat om inriktningen för Försvarsmaktens verksamhet under
försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020, Fö2015/00953/MFI.
Den enskilt viktigaste målsättningen i försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 är
att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och den samlade operativa förmågan i
totalförsvaret. Försvarsmakten ska höja sin krigsduglighet och krigsförbanden ska vara
bemannade, utrustade och samövade för att lösa sina uppgifter såväl i fredstid som vid
höjd beredskap. Detta får direkt påverkan på Försvarsmaktens behov av att kunna nyttja
Arvidsjaurs övnings- och skjutfält. Inom Försvarsmaktens krigsförband finns ett
beredskapskrav vilket innebär att krigsförbanden med befintlig krigsduglighet och utan
föregående återtagning, ska kunna mobiliseras inom en vecka efter beslut om höjd
beredskap.
Regeringen har 2017-12-18 beslutat om ny inriktning för Försvarsmaktens verksamhet
under återstoden av försvarsinriktningsperioden 2018 till och med 2020,
Fö2017/0174/MFI. Kärnpunkten för Försvarsmaktens verksamhet är alltjämt att stärka
det militära försvaret. Genom ett tydligare fokus och genom tillskott av ekonomiska
medel ska krigsförbandens krigsduglighet öka och därmed också den samlade förmågan
hos det militära försvaret att lösa sin grundläggande uppgift, att verka krigsavhållande.
Förmågan att genomföra partiell såväl som allmän mobilisering inom de tidsramar som
regeringen i särskild ordning anvisar, ska planeras och övas. Krigsförbanden ska vara
samövade med sina huvuduppgifter och stridskrafterna ska kunna verka
försvarsmaktsgemensamt. Övningsverksamheten ska i ökad utsträckning inriktas mot
kvalificerade stridskraftsgemensamma övningar inom ramen för Försvarsmaktens
uppgift att kunna Försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. . Detta får direkt påverkan
på Försvarsmaktens redovisade behov av samverkansövningar mellan armé- och
flygförband på Arvidsjaurs skjutfält.
Försvarsmaktens operativa förmåga bygger på att det finns samövade krigsförband och
att det finns kunskap kring hur stridskrafterna ska användas på ett effektivt sätt. För att
Försvarsmakten ska kunna öva och utbilda krigsförbanden är tillgång till
ändamålsenliga skjutfält av central betydelse. Det innebär att Försvarsmakten såväl idag
som i framtiden måste ha tillgång till skjutfält av skilda naturtyper och
terrängförhållanden. Fälten måste vara placerade i olika delar av landet så att förbanden
kan utbildas och övas i olika klimatförhållanden och att övningar kan genomföras över
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hela det operativa djupet.
Den svenska försvarsförmågan syftar ytterst till försvar av det egna territoriet men ska
också betraktas som en del i en gemenskap för stabilitet och säkerhet i norra Europa.
Försvarsmakten har i uppdrag att prioritera övningsverksamhet med ökat deltagande i
nationella och multinationella operationer. Sveriges bi- och multilaterala
försvarssamarbeten ska fördjupas.
För att Försvarsmakten ska kunna leverera effektiv stridskraft i ett skarpt läge krävs
kontinuerlig övning och utbildning. Det är denna verksamhet som bedrivs vid
Försvarsmaktens övnings- och skjutfält, ex Arvidsjaurs övnings- och skjutfält.
2.3.

Försvarsmaktens uppdrag i norra militärregionen
Sverige är i dagsläget indelat i fem militärregioner: Nord, Mitt, Väst, Syd och Gotland.
Varje region har en stab, vilken har till uppgift att leda insatser vid nationella
krissituationer och stöd till samhället. Norra militärregionen omfattar Norrbottens,
Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Regionens stab, Regional Stab Nord
(RS N), är placerad i Boden.

2.3.1.

I 19

I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Härnösand i söder till
Kiruna i norr. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden. I 19 är idag
ansvarigt för utveckling, utbildning och insatser av tredje brigadstaben, två
mekaniserade bataljoner och en jägarbataljon.
I 19 har fem utbildningsgrupper för hemvärnsutbildning samt stödjer
frivilligorganisationer. Utbildningen vid hemvärnsförbanden (i dagsläget sju
hemvärnsbataljoner) och stödet till frivilligorganisationerna sker från
utbildningsgrupperna. Dessa finns i Kiruna, Boden, Umeå, Östersund och Härnösand.
I 19 är det förband som idag är ansvarigt (även miljörättsligt) för Arvidsjaurs övningoch skjutfält och är, med Arméns jägarbataljon, främsta nyttjare av skjutfältet.
2.3.2.

Regional Stab Nord

Den regionala staben i militärregion nord ansvarar för regional ledning vid nationell
krishantering i de fyra nordligaste länen och dess 44 kommuner. De regionala
staberna har till uppgift att leda bevaknings- och skyddsuppgifter, genomföra militärcivil samverkan samt stöd till samhället. I uppgifternas lösande kan staberna föra
befälet över såväl krigs- som hemvärnsförband.
De regionala cheferna med stab ska stödja samhällets krisberedskap såväl vid
händelser i fred, vid kris och vid krig.
2.3.3

Arméns jägarbataljon

Arméns jägarbataljon, vilken är lokaliserad till Arvidsjaur, utgör Försvarsmaktens
kvalificerade resurs för underrättelseinhämtning och strid långt in på motståndarens
område, där övriga förband inte kan verka. Jägarbataljonen är utbildad för att
bedriva strid och spaning i de svåraste terräng- och klimatförhållandena, även med
stöd från attackflyg, helikopter och indirekt eld. De är särskilt utbildade för att utföra
uppdrag även bakom fiendens linjer. Jägarbataljonen är det enda förbandet inom
Försvarsmakten som har specialiserad kapacitet för spaning och strid i subarktiskt
klimat och utgör ett unikt bidrag i den europeiska krigshanteringsförmågan.
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2.3.3

Försvarsmaktens vinterenhet

Försvarsmaktens vinterenhet (FMVE) är lokaliserad till Arvidsjaur och Boden.
Enhetens uppgift är att vidmakthålla och utveckla Försvarsmaktens vinterförmåga.
Verksamheten bedrivs främst genom utbildning av nationella och internationella
förband och officerare. FMVE har årligen mellan ca 7 500 och 10 000 gästnätter i
Arvidsjaur, då verksamhet bedrivs vid Arvidsjaurs övnings- och skjutfält.
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2.4.

Försvarsmaktens lokalisering till Arvidsjaurs övnings- och skjutfält
Arvidsjaurs övnings- och skjutfält har en viktig strategisk placering i förhållande till det
uppdrag som Försvarsmakten har erhållit av stadsmakterna.
Arvidsjaurs övnings- och skjutfält är lämpligt för övningar med olika typer av
stridskrafter (främst armé och flygstridskrafter), vilket är en förutsättning för att utbilda
och samöva Försvarsmaktens olika förmågor. Fältet är värdefullt för stridsutbildning i
anfalls- och försvarsstrid. Fältet har även för Försvarsmakten unika klimatförhållanden
och detta möjliggör för avancerad övning och utbildning av jägarförband men även
insatsförband, andra armé- och flygförband samt internationella enheter. Det geografiska
läget, i Norrbottens inland, medger betydligt bättre förutsättningar för vinterutbildning
än andra sydligare eller kustnära skjutfält. Den kuperade terrängen på övnings- och
skjutfältet hindrar även ljudutbredningen som kan följa av skjutfältsverksamheten och de
förhållandevis glest befolkade områdena runt omkring skjutfältet ger således
Försvarsmakten goda förutsättningar att bedriva skjutverksamheten med begränsade
bullerstörningar för boende. Platsens lokalisering gör även att övnings- och
försöksverksamhet kan bedrivas utan insyn.
De geografiska förutsättningarna i Arvidsjaur, tillsammans med en utvecklad militär och
civil infrastruktur, ger möjligheter till avancerade övningar, såväl på land som i luften,
vilket saknar motsvarighet i norra Europa. Vid större övningar med flyg och artilleri
finns möjlighet att förhyra tillfälliga riskområden utanför skjutfältet, efter
överenskommelse med berörd fastighetsägare. Detta sker idag främst söder om
skjutfältet.
Försvarsmaktens krigsförband ska innehålla en Jägarbataljon, se regeringsbeslut
Fö2015/00953/MFI bilaga 1 s 5. För att en jägarbataljon ska kunna ägna sig åt sin
kärnverksamhet, strid och spaning bakom motståndarens linje, och i de svåraste terrängoch klimatförhållandena, krävs tillgång till ett övnings- och skjutfält som ger detta
utrymme, innehar en utvecklad militär och civil infrastruktur och därmed ger möjligheter
till avancerade övningar, såväl på land som i luften. Detta behov täcks genom
Arvidsjaurs skjutfält.
Jägarbataljonen, Försvarsmaktens vinterenhet m.fl. har behov av ett närbeläget övningsoch skjutfält med goda övnings- och utbildningsbetingelser. Arvidsjaurs övnings- och
skjutfält är lokaliserat i direkt anslutning till kasernområdet.
Skarpskjutningsverksamhet, eller annan verksamhet som kräver tillgång till ett övningsoch skjutfält, kan därför genomföras efter en promenad eller kort transport med
personbil/bandvagn/buss etc. Dessa transporter tar 5-30 minuter beroende på val av
färdmedel samt destination inom skjutfältet.
Förbanden i norr samverkar med bred verksamhet över hela ytan och tar ett
gemensamt ansvar för försvaret i norra Sverige. Övningsförutsättningarna i regionen
är således till nytta för samtliga förband i norra Sverige, och gagnar även samverkan
med övriga förband i Sverige samt norra Norge och norra Finland.
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3.

Allmän orientering

3.1.

Områdesbeskrivning
Arvidsjaurs övnings- och skjutfält är beläget strax söder om Arvidsjaurs tätort, se
figure 1 nedan.

Figur 1, Arvidsjaurs övnings- och skjutfält, blå markering avser dagens övningsfält, röd markering
avser skjutfält.

Arvidsjaurs övnings- och skjutfält är ett av Försvarsmaktens skjutfält. Arvidsjaurs
övnings- och skjutfälts inrättades år 1980. Detta skedde i samband med att dåvarande
Norrlands dragonregemente omlokaliserades till Arvidsjaur och fastigheterna, vilka
utgör övnings- och skjutfältet, förvärvades. År 2004 ombildades dragonregementet
till Arméns jägarbataljon, nu ingående i Norrbottens Regemente, I 19.
Arvidsjaurs övnings- och skjutfält upptar en yta av ca 7 400 hektar. Övnings- och
skjutfältet är beläget i hög och kuperad terräng på höjdnivåer mellan 350 och drygt
650 meter över havet. Landskapet domineras av starkt kuperad skogsterräng typisk
för lågfjällsområden. De lägsta partierna finns i de östra delarna mot skjutfältsgränsen
och i Laxbäckens dalgång. I nordsydlig riktning sträcker sig höjdryggar genom
området och mellan dessa finns myrkomplex med bäckar och mindre skogstjärnar.
Flera vattendrag börjar sin färd från bl.a. Flarkmyran, Gökmyran och andra
myrkomplex.
Klimatet vid Arvidsjaurs övnings- och skjutfält är subarktiskt med lång vinter, kort
sommar och stora temperaturskillnader däremellan.
3.2.

Riksintresse för totalförsvaret
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Arvidsjaurs övnings- och skjutfält är ett område som är av riksintresse för
totalförsvaret enligt 3 kap 9 § 2 st miljöbalken. Skydd för riksintresset kan därför
komma att hävdas utanför övnings- och skjutfältets gränser för att säkerställa att
Försvarsmaktens verksamhet inte påverkas av exempelvis tillkommande
störningskänslig bebyggelse.

4.

Befintlig verksamhet

4.1.

Befintligt tillstånd tillika nollalternativ
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbottens län meddelade den 20
februari 2004 tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för Försvarsmakten avseende
militär och civil skjutverksamhet samt sprängningar på fastigheterna Västlunda 1:2
och Arvidsjaur 1:1 i Arvidsjaurs kommun enligt nedan.
Tillståndet omfattar artilleriskjutområde Fjällbonäs, Abborrträsk och Storberg. Varje område får
användas högst 23 gånger per år.
Tillståndet omfattar skjutning och sprängning inom skjutområden 1, 2, 3 och 4 inom skjutfältet i
den omfattning som framgår av följande tabell. De olika skjutområdena finns angivna i bilaga 2.
Arvidsjaurs övnings- och
skjutfält

TOTAL RAM
Måndag-fredag
Lör- sön- helgdag
SKJUTOMRÅDE 1-4
Måndag-fredag
Lör- sön- helgdag
RÄLSMÅLBANA
Måndag-fredag
Lör- sön- helgdag
HANDGRANAT-BANAN
Måndag-fredag
Lör- sön- helgdag

Antal dagar, kvällar och
nätter
Dag
Kväll
Natt
310
240
70

100
35

50
35

240
70

100
35

50
35

240
70

100
35

50
35

Antal skott/sprängning per år
Finkalib.

Grovkalib.

1 710 000
Inkl. lös am.

25 500

1) 402 000
2) 150 000
3) 347 000
4) 50 000
82 000 ingår i
skjutområde 1

1) 21 500
2) 500
3) 2 000
4) 500
20 000 ingår i
skjutområde 1
1 200 st

60
25

40
10

-

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

60
25

LÖSSKJUTNING
ARTILLERISKJUTNING
SKJUTNING FRÅN
FLYGPLAN

200
23
10

SKJUTNING FRÅN
HELIKOPTER

20

40
15

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

20
15

250 000
1 000 st
Enstaka
skjutningar
med särskilda
vapen
Enstaka
skjutningar
med särskilda
vapen
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I ovanstående tabell avses med
”Dag” tiden mellan klockan 07.00 och 17.00
”Kväll” tiden mellan klockan 17:00 och 22.00
”Natt” tiden mellan klockan 22.00 och 07.00
Tidsbegränsning
Tillståndet till verksamheten vid sprängplatsen, den förevisningsplats som ligger närmast
Arvidsjaurs samhälle och handgranatsbanan, enligt bilaga 2 gäller till den 30 juni 2006.
Avslag
Länsstyrelsen avslår Försvarsmaktens ansökan i den del den avser tillstånd att anlägga en ny
skjutbana för skjutning med finkalibriga vapen inom skjutområde 1.
Villkor för verksamheten
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska Försvarsmakten utforma anläggningen och bedriva
verksamheten i huvudsaklig överensstämmelse med vad som Försvarsmakten angivit i ansökan
eller i övrigt åtagit sig i ärendet.
2. Skjutning med AK4 får inte ske på skjutbana G 2.
3. Försvarsmakten ska se till att bullernivån för berörda boende inte överstiger 90 dbLcx när
artilleriskjutområde Fjällbonäs används.
4. Försvarsmakten ska samråda med generalläkaren, länsstyrelsen och kommunen innan nya
stridsfordonsstråk anläggs.
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Bilaga 1-2 till befintligt tillståndsbeslut. Bilaga 1 illustrerar artilleriöar, d.v.s. skjutplatser utanför
skjutfältet. Bilaga 2 illustrerar fasta utbildningsanordningar.
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Verksamhet vid skjutbanor reglerades även genom befintligt beslut. Förändringar i
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verksamheten med avveckling av skjutbanor (tidigare G1, G2, G3, och PEK)
föranledde att skjutbanor ny G2 och ny G3 anmäldes till Generalläkaren (nu
Försvarsinspektören för hälsa och miljö, FIHM) år 2006 med verksamhet enligt
nedan (totalt 372 000 skott och anläggande av G3 i enlighet med vad som angivits i
anmälan).
Skjutbana

Benämning

Yrkade skott

G1

Västra o Östra Akustisk

165 000

Ny G2

Rörligt mål PEK

127 000

Ny G3

Korthålsbana

80 000

Totalt 372 000 skott

4.2.

Beskrivning av befintlig verksamhet vid Arvidsjaurs övnings- och skjutfält
Nedan följer Försvarsmaktens beskrivning av befintlig verksamhet enligt
tillståndsbeslut och anmälningar till Försvarsinspektören för hälsa och miljö, FIHM,
samt information om regeringsbeslut etc.

4.2.1. Befintliga nyttjare
Arvidsjaurs övnings- och skjutfält utgör ett av Försvarsmaktens skjutfält och kan
således nyttjas av samtliga förband inom Försvarsmakten.
Arméns Jägarbataljon (ingående i Norrbottens regemente, I 19) är det förband som
nyttjar övnings- och skjutfältet mest frekvent, se avsnitt 2.3.2 ovan.
Artilleriregementet, A 9, lokaliserat i Boden, har som uppgift att utbilda soldater samt
utveckla materiel och metoder för indirekt bekämpning. Det innebär strid mot
avlägsna mål, till exempel med hjälp av artilleripjäser, artilleriradarsystem och
stridsflyg. Utveckling av metoder och materiel sker idag vid Artilleriets stridsskola
som är en del av A 9. Vid A 9:s två artilleribataljoner utbildas styrkor för såväl
nationell beredskap som internationella insatser. A 9 har behov av att nyttja
Arvidsjaurs övnings- och skjutfält i sin verksamhet.
Norrbottens flygflottilj, F 21, i Luleå har till huvuduppgift att skapa insatsförband med
stridsflyg och personal som är i beredskap för insatser. F 21 övervakar även Sveriges
luftrum tillsammans med övriga flygförband. På F 21 finns idag två divisioner med
nuvarande flygsystem JAS 39 Gripen samt en basbataljon. Basbataljonens uppgift är
idag att säkerställa säkerheten i och runt en flygbas. F 21 samövar i stor utsträckning
med Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur.
Första helikopterskvadron i Luleå är idag en del av Försvarsmaktens Helikopterflottilj,
vars flottiljledning har sitt säte i vid Malmens flygplats i Linköping.
Helikopterflottiljens uppgift är idag att utbilda tre helikopterskvadroner som kan
användas både vid uppdrag till sjöss eller på land, i Sverige eller utomlands.
Helikopterflottiljen stöder armén, marinen och övriga flygvapnet i deras uppdrag.
Flottiljen stöder även det civila samhället vid krissituationer, till exempel vid eftersök
och brandbekämpning. Första helikopterskvadronen stödjer i stor utsträckning Arméns
jägarbataljon i sin verksamhet.
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Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå, är idag Försvarsmaktens
kunskapscentrum för skydd mot strålning, smitta och gift. SkyddC huvudansvar är att
ge Försvarsmaktens övriga insatsorganisation bästa möjliga förutsättning att lösa sina
uppgifter även om de utsätts för CBRN-vapen (kemiska, biologiska, radiologiska och
nukleära vapen). SkyddC har behov av att samöva med övriga förband på Arvidsjaurs
övnings- och skjutfält.
Arvidsjaurs övnings- och skjutfält kan även nyttjas av internationella förband.
Nyttjande kan ske i egen regi eller i samnyttjande med Försvarsmaktens förband.
Oavsett sker rörlig strid och träning i enlighet med befintligt tillstånd och eventuella
anmälningar till FIHM.
4.2.2. Befintlig utbildnings- och övningsmoment vid Arvidsjaurs övnings- och skjutfält
4.2.2.1

Värnplikt
Regeringen fattade 2017-03-02 beslut om totalförsvarsplikt, d.v.s. att
totalförsvarspliktiga ska vara skyldiga att genomgå mönstring och fullgöra
grundutbildning med värnplikt, regeringsbeslut Fö2016/01252/MFI.
Arvidsjaurs övnings- och skjutfält är en av de platser där Försvarsmakten genomför
värnplikt med grundläggande soldatutbildning. Den grundläggande
soldatutbildningen (GU) omfattar idag elva månaders tjänstgöring beroende på
befattningsinriktning. GU är likvärdig över hela landet, innefattar hantering av eget
vapen, skyddsutrustning m.m. och genomförs till stor del på skjutbanorna, fritt i fält 1,
på handgranatsbanan och på sprängplatsen. Soldaten ska efter genomgången
utbildning kunna försvara sig själv, bevaka och försvara terräng, plats, anläggning
eller verksamhet. Under ett år kan fler än en utbildningsomgång per utbildningsplats
genomföras. Denna verksamhet genomförs på Arvidsjaurs övnings- och skjutfält
samt omkringliggande övningsområde.
Efter genomförd utbildning ska den enskilde soldaten ha sådan färdighet att denne
kan söka anställning hos Försvarsmakten samt krigsplaceras. Vid anställning hos
Försvarsmaken inleds anställningen med en befattningsutbildning då soldaten ges
fackkunskaper avseende de vapen, fordon och utrustning som krävs för att kunna
tjänstgöra i uttagen befattning. Befattningsutbildning genomförs delvis på övningsoch skjutfältet och på de i övnings- och skjutfältet ingående
utbildningsanordningarna. Under fortsatt anställningsperiod inriktas utbildningen på
vidmakthållande och utveckling av enskild förmåga samt inom grupp (ca 6-9
soldater), pluton (25-45 soldater) och kompani (ca 150 soldater).

4.2.2.2

Förbandsutbildning
I förbandsutbildning samövas förbandet i grupp (ca 6-9 soldater), pluton (ca 25-45
soldater), kompani (ca 150 soldater) och bataljon (ca 400- 1 000 soldater). Det
genomförs också samövning med olika förbandstyper, t.ex. jägare, Hemvärnet, flygoch artilleriförband, eller övriga förband ingående i brigadsystem (flera bataljoner).
Denna verksamhet genomförs på Arvidsjaur övnings- och skjutfält samt
omkringliggande övningsområden.

1

Övningar som bedrivs på skjutfält eller övningsfält, dock inte på någon permanent
iordningsställd plats såsom skjutbana eller sprängplats.
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4.2.2.3

Stridsutbildning
Syftet med stridsutbildning är att öva soldater och förband för att kunna genomföra
strid med i förbandet samtliga ingående vapensystem. Den grundläggande
utbildningen sker på skjutbana medan stridsmomenten genomförs som
strid/eldgivning från stridsställningar fritt i fält. Verksamheten sker från en plats
under hela stridsmomentet eller som rörlig strid, där soldaterna framrycker i
terrängen och genomför upprepade eldgivningar från olika platser under
framryckningen. Ibland, och då främst när plutoner (ca 25-45 soldater) och större
enheter övar, genomförs stridsutbildningen både som strid från stridsställning och
rörlig strid. Vid stridsutbildning med skarp ammunition används särskild målmateriel
som medger utvärdering av träffresultat såsom pappfigurer eller radiostyrda mål.

4.2.2.4

Skjututbildning i försvarsstrid
Övningar i försvarsstrid innebär att ex en grupp (ca 6-9 soldater) eller pluton (ca 2545 soldater), eller kompani/skvadron (ca 100-170 soldater) grupperar sig till försvar
för att fördröja eller hindra en framryckande motståndare. Skjutmomenten sker inom
skjutfältets skjutområden och oftast under relativt korta och intensiva moment.
Förbanden understöds ofta av eld från bl.a. stridsfordon, artilleri och granatkastare.
Uppehåll för kontroll och genomgång av träffresultat, förbandens uppträdande samt
chefers agerande sker mellan momenten. Därefter upprepas delar eller hela momentet
som följs av nya genomgångar. Denna form av utbildning är heldagsövningar. Vid
övning i försvarsstrid kan stridsfordon, artilleri och flygunderstöd ingå som moment.
Vid övning i fördröjningsstrid kan även sprängning av vägtrummor, vägbankar samt
mineringar genomföras.

Figur 2 utvisande genomförande av muntlig förberedelse inför skarpt stridsmoment

4.2.2.5

Skjututbildning i anfallsstrid
Övningar i anfallsstrid innebär en samordning av eld och rörelse (skjutmoment och
förflyttningar) i syfte att slå ut fientliga styrkor. Övningar i anfallsstrid genomförs i
grupp (ca 6-9 soldater), pluton (ca 25-45 soldater) eller halv/hel bataljon (ca 4001 200 soldater).
Inledningsvis är utbildningsmomenten relativt korta för att sedan öka i tidsomfattning
när hela systemet samtrimmas. Vid anfallsstrid är skjutmomenten intensiva och olika
inom Försvarsmakten förekommande vapen kan ingå. Artilleri, flyg samt stridsfordon
kan ingå i anfallsstriden.
Uppehåll för kontroll och genomgång av eldens träffresultat, förbandets uppträdande
och chefers agerande sker mellan momenten. Därefter upprepas delar av eller hela
moment som följs av nya genomgångar. Denna form av utbildning är
heldagsövningar.
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4.2.2.6

Skjutning mot rörligt mål
Rörligt mål innebär att måltavlan eller målfiguren monteras på en vagn som sedan
manuellt eller med hjälp av motorkraft bogseras längs en räls eller lina. På skjutfältet
finns en rälsmålbana där grundläggande skjututbildning mot rörligt mål genomförs
med alla typer av eldhandvapen och pansarvärnsvapen, exempelvis granatgevär
(GRG) och pansarskott. Skjutning mot rörligt mål förekommer även på skjutbanor
samt fritt i fält. Vid skjutning fritt i fält används en flyttbar målanordning som
monteras upp inför skjutövningen.

4.2.2.7

Skjutning från fordon och stridsfordon
Denna verksamhet består av skjutning med fordonets beväpning, t.ex. kanon, raket,
automatkanon, kulspruta samt laserövningsutrustning. Skjutning med vapensystem
(se ex. förteckning av vapensystem i avsnitt 5.3) ingående i en bataljon (ca 400-1 200
soldater) kan ingå i denna utbildningsverksamhet.

Figur 3 utvisande skjutning med eldhandvapen från terrängbil

4.2.3. Befintliga skjutplatser och målområden inom Arvidsjaurs övnings- och skjutfält
Inom skjutfältet finns ett antal skjutplatser för fin- och grovkalibrig ammunition.
Försvarsmakten bedriver rörlig strid på skjutfältet, vilket innebär att det sker
skjutningar i samband med att soldaten förflyttar sig på skjutfältet.
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Figur 4 utvisande exempel på skjutplatser som nyttjas inom skjutfältet samt tillkommande målområde.
Siffrorna på kartan beskriver de idag namngivna skjutplatserna inom skjutfältet:
1. Österdal
5. Rysstjärn
9. Laxtjärnsvägen
2. G 16A
6. Myrvägen
10. Km 10
3. G 16 B
7. Rymmarberget
11. Motståndslinjen
4. Rälsmålbanan (RMB)
8. Mosebacka
12. EÖ-banan

Skjutplatser är lämpliga platser i terrängen för stridsskjutningar. Till skillnad från
skjutbanor är de inga fasta anläggningar, utan skjutplatsernas läge och utformning
förändras över tiden utifrån verksamhetens behov. Skjutning på skjutplatser betraktas
som skjutning fritt i fält. På skjutplatserna kan det finnas iordningställda skjutvallar.
Skjutplatsen är ofta röjd från vegetation och har i vissa fall betongfundament som
skydd för målanordningar (målvärn).
För att begränsa uppkomsten av oexploderad ammunition (OXA) genomförs
övningar med brisant ammunition (d.v.s. explosiv ammunition med sprängverkan)
företrädesvis mot särskilda målområden, återfinns i legenden ovan i figur 4.
4.2.4. Befintlig ammunition och övningar med lös ammunition,
övningsammunition och markeringsmedel
Ammunition delas in i kaliberbunden ammunition och övrig ammunition.
Kaliberbunden ammunition indelas i fin- respektive grovkalibrig ammunition.
Finkalibrig ammunition nyttjas till vapen med kaliber under 20 mm. Grovkalibrig
ammunition nyttjas till vapen med kaliber 20 mm eller grövre. Till övrig ammunition
räknas bl.a. robotar, handgranater, speciell ammunition för rökbeläggning, gasverkan,
brandverkan, signalering och belysning, sprängmedel, tändmedel, minor,
minröjnings- och minutläggningsmaterial, markeringsmedel (se exempel förteckning

Bilaga 2
FM2015-24656:16
Sidan 21 av 45

avsnitt 5.3).
Med tanke på risk vid användning indelas ammunition i skarp, lös och blind
ammunition. Skjutning med skarp ammunition sker på skjutfältet. Skjutning med lös
eller blind ammunition genomförs på såväl skjutfältet som övningsfältet. Andra
ammunitionstyper som nyttjas vid stridsutbildning med lös ammunition är
färgpatroner, övningsgranater, eldmarkeringsskott, knallskott, krevadskott och
tändmedel eller motsvarande. Dessa kan nyttjas på övningsfältet men nyttjas i
huvudsak på skjutfältet. För utvärdering av stridsutbildning med lös ammunition
används i vissa fall simulatorutrustning (lasersystem) s.k. dubbelsidig övning. Denna
form av stridsutbildning ger möjlighet att ibland bedriva realistiska stridsövningar
utan att använda skarp ammunition.
4.2.5. Befintlig verksamhet med indirekt eld
Indirekt eld innebär att eld avges mot markmål med vapensystem, normalt artilleripjäs
eller granatkastare, som saknar siktlinje till målet. Den indirekta elden leds och
observeras därför i regel från en annan plats än den skjutande enhetens position. Elden
leds rätt med hjälp av bl.a. eldledare eller artilleriradar.
Artilleriradar är ett system som på kort tid lokaliserar fientligt artilleri eller leder det
egna artilleriet. Systemet är monterat på terrängfordon eller lastbilar.
Artilleripjäs och granatkastare är exempel på vapensystem för indirekt eld som
nyttjas vid Arvidsjaurs skjutfält. Målet består av kulisser eller annat målmateriel som
simulerar ett verkligt mål, t.ex. en byggnad. Under indirekt eldgivning används t.ex.
övnings-, lys-, rök- och artillerigranater. Såväl övningsgranat som spränggranat
nyttjas. Spränggranater nyttjas för att soldaterna ska ha befäst förmåga att använda
systemet i en skarp situation.
4.2.5.1

Archer eller motsvarande artillerisystem
Den tidigare nyttjade artilleripjäsen Haubits 77B har utgått från Försvarsmakten. Nya
artilleripjäser har utvecklats, t.ex. Archer, se figur nedan. Riksdagen har 2016-11-23
bemyndigat regeringen att fatta beslut om anskaffning av nya enheter till artillerisystem
Archer. Detta ska ske som ett led i förstärkt artilleriförmåga i Sverige.
Archerpjäsen har en bättre skjutprestanda och har kortare omgrupperingstid.
Archerpjäsen möjliggör för snabb förflyttning och snabb avfyrning innebärande ett
mer rörligt och flexibelt artillerisystem än tidigare. I normalfall sker skjutövningar
med artilleripjäs från en plats utanför skjutfältet mot ett mål inom skjutfältets gränser.
Pjäsen framförs och grupperas främst på anlagda vägsystem.

Figur 5 utvisande artilleripjäs Archer.
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Vid skjutning med artilleripjäs kan ett så kallat delat riskområde tillämpas beroende på
ammunitionstyp, se figur 8 nedan. Delat riskområde innebär ett riskområde vid
pjäsplatsen (kan även vara på en plats utanför övnings- och skjutfältet) och ett
riskområde vid nedslagsplatsen (målområde på Arvidjaurs övnings- och skjutfält).
Skjutverksamhet med delad risk vid Arvidsjaurs övnings- och skjutfält är något som
Försvarsmakten bedrivit inom ramen för befintligt tillstånd, detta med artilleripjäs.
Riskområdet inom
målområde (röd linje)

Målområde

Skjutplats och riskområde
vid pjäsplats

Figur 6 utvisande illustration på delat riksområde (r= Mynningsavstånd, k= Riskavstånd för splitter, f`=
Riskavstånd för direkt träff hitom skjutområde ). Notera att det finns ett riskområde vid skjutplatsen och
ett annat riskområde vid målområdet.

Skjutning kan även ske med helt riskområde, d.v.s. skjutning från skjutfältet med
målplats inom skjutfältet, se figur nedan.
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Figur 7 utvisande illustration på helt riskområde

Försvarsmakten bedriver verksamhet med övningsgranater såväl som med skarpa
granater. Detta eftersom övning med skarpa granater får direkt påverkan på
eldledargruppens övning, utbildning och färdighet. För pjäsgruppen (ca 4 soldater) är
det i princip ingen skillnad i handhavande mellan övningsgranat och skarp granat, men
för eldledargruppen är det dock av avgörande betydelse att skarpa granater nyttjas.
Detta då övningsgranaterna i majoriteten av fallen inte går att precisera i målområdet
och utvärderingen av verkan i målet uteblir därför i regel vid nyttjande av
övningsgranat.
Skjutavståndet varierar mellan ca 5 och 40 km. Ju längre skjutavståndet är till målet,
desto högre laddning nyttjas på granaten. Nuvarande skjutplatser för artilleripjäs, se s
13 utvisande bilaga 1 till befintligt tillståndsbeslut, utvisar tillståndsgivna skjutplatser
för indirekt eld utanför Arvidsjaurs övnings- och skjutfält. De tillståndsgivna
skjutplatserna har visat sig olämpliga utifrån bl.a. ljudutbredningssynpunkt och har
därför inte nyttjats i önskad omfattning. Försvarsmakten har därför undersökt nya
skjutplatser, se avsnitt 5.4 nedan, och avser i aktuell tillståndsprocess att ansökas om.
4.2.6. Befintlig flygverksamhet
4.2.6.1

Målflyg och transportflyg
Målflyg innebär att flygfarkoster agerar fiktiva mål eller bogserar faktiska mål som
kan bekämpas från marken med skarp ammunition. Vid dessa övningar används
främst propellerflygplan (inhyrda civila flygplan), helikopter och mindre jetplan.
Utbildning med målflyg har två syften; dels att träna radarpersonal i sina befattningar,
dels att träna personal främst inom luftvärnet i sina befattningar.
Målflygfarkosten flyger ofta längs en förutbestämd bana ovan Arvidsjaurs övningsoch skjutfälte, ett eller flera varv. Hur målbanorna ligger beror framförallt på syftet
med övningen samt tillgången till luftrummet över fältet.
På övnings- och skjutfältet kan transportflyg nyttjas. Flygverksamheten bedrivs
främst i syfte att fälla last, utrustning och personal.

Figur 8 utvisande exempel på transportflyg (Herkules, TP84)

4.2.6.2

Helikopter
Helikopterverksamhet bedrivs idag i huvudsak i form av samverkansövningar med
taktisk lågflygning, målflyg för luftvärnsförband (t.ex. när luftvärnet använder
helikoptrar som figurativt mål), rekognosering, förband-, materiel- och
sjuktransporter över övnings- och skjutfältet.
Försvarsmakten har idag tillstånd för övningar med särskilda vapen som raket, bomb
och robot från helikopter. Skjutningen från helikopter kan ske mot såväl rörliga som
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stillastående mål och med både stillastående/hovrande helikopter och med varierande
hastighet från olika flyghöjder.
I befintligt tillstånd saknas skjutning med kaliberbunden ammunition, såsom
eldhandvapen AK 4, AK 5 och Ksp. Detta har försvarsmakten ett behov av och har
för avsikt att söka för i aktuell tillståndsansökan.

Figur 9-10 utvisande exempel på helikoptertyper som förekommer vid övningar
på skjutfältet, vänster bild helikopter 14, höger bild helikopter 16

4.2.6.3

Stridsflyg
Verksamhet med stridsflyg genomförs både på traditionellt sätt med ett för flyget
förutbestämt mål men kan även genomföras genom samverkan med förband på
marken som leder flyget mot målet. Vid samverkansövningar med stridsflyg, leder
markförband flygangrepp mot utpekade markmål. Flygmomentet kan genomföras
som låghöjds- eller medelhöjdsinsats. Flygföraren lägger ofta planet i en stor cirkulär
bana över området intill dess att anfall mot mål kan inledas. Vid övning sker ofta
flera anfall efter varandra med nya målangivelser. Övningarna pågår normalt under
30 – 60 minuter per tillfälle och vid 1 – 4 tillfällen/flygdag. Skjutningen kan ske mot
såväl rörliga som stillastående mål på marken.

Figur 11 utvisande exempel på stridsflyg, JAS 39 Gripen under anfall mot markmål

Försvarsmakten har idag tillstånd för övningar med särskilda vapen som raket, bomb
och robot från flygplan och helikopter. Försvarsmakten har sedan år 2005 anmält
verksamhet till Generalläkaren (nu Försvarsinspektören för hälsa och miljö)
innebärande skjutning med automatkanon från stridsflyg.
Vid större övningar med flyg förhyrs ibland tillfälliga riskområden utanför skjutfältet.
Detta efter överenskommelse med berörd fastighetsägare. Förhyrning av riskområden
sker främst söder om skjutfältet.
4.2.7. Befintlig transport och motorverksamhet
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Övningar i transport och motorverksamhet sker på övnings- och skjutfältets vägnät
kompletterat med terrängfordonsstråk. Dessa vägar och stråk trafikeras av vid
förbanden förekommande fordon. Framryckning av mindre terrängfordon så som
snöskoter, sexhjulingar och bandvagnar vid sidan av vägar och stråk förekommer ofta
under utbildningsmomenten. Tyngre fordon framrycker främst på anlagda vägar.
Motorutbildning sker främst med bandvagn, snöskoter och sexhjuling. Dessa
utbildningar sker främst i terräng där olika situationer vid hindertagning och
framkomlighet tränas. Vid transport eller manövreringsövningar med terränggående
fordon behöver ibland mindre vattendrag som bäckar och diken på fältet passeras.
Övergång av vattendrag skyddade av Natura 2000 undviks, men kan förekomma i
mindre omfattning. När övergång av vattendrag är nödvändigt används, utifrån
rådande omgivningsförhållanden, faskiner (en hårt lindad bunt med grenar eller
kvistar eller rör tillverkade av stål) som läggs i vattendraget för att fordonet inte ska
gå ned i bäckfåran. Faskinen tas upp efter övergången. Det förekommer även att
temporära broar för lättare fordon läggs upp inför övergången. Övergång av
vattendrag sker i huvudsak i området invid Gäddtjärn, se karta figur 16 invid
provkammare.
Det förekommer även övningar där förflyttning och passage sker med motorbåt och
andra flytetyg. Övning sker i form av att soldater ska kunna korsa vattendrag med
gummibåt eller mindre motorbåt samt övning av förmågan att kunna simma över
vattendrag med packning. Övning sker på de större tjärnarna på övnings- och
skjutfältet.

Figur 12-13 utvisande framryckning i terräng med bandvagn

Figur 14-15 utvisande förflyttning med snöskoter respektive sexhjuling

Försiktighetsåtgärder vidtas vid terrängkörning i form av att särskilt känsliga områden
undviks, t.ex. Ullbacksmyran som har ett högt naturvärde. Terrängkörning sker utanför
befintligt vägnät med främst bandvagn, skoter och sexhjulingar. Slitaget på marken och
vegetationen är inte att jämföra med körning med det slitage som uppstår vid körning

Bilaga 2
FM2015-24656:16
Sidan 26 av 45

med stridsvagn och stridsfordon. Stridsvagnsstråk för tyngre terrängfordon som
stridsvagn eller stridsfordon finns inte anlagda på skjutfältet (så som det finns för ex
Bodens södra skjutfält) då övningar med dessa fordon inte är vanligt förekommande.
Arvidsjaurs skjutfält är främst ett jägarfält. I den mån tyngre stridsfordon förekommer
används främst befintligt vägnät.
Slitage på mark och vegetation beror till stor del på markens beskaffenhet. Våtmarker är
generellt mer känsliga för påverkan av markslitage. Därför undviks barmarkskörning på
våtmarker i särskilt känsliga våtmarker. Även på övriga våtmarker begränsas
barmarkskörningen så långt det är möjligt. Terrängkörning utanför befintliga vägar sker
till stor del längs befintliga och naturliga stråk, stigar, och skogsskötselspår. Vid det fall
stråk behöver anläggas genomförs samråd med Försvarsinspektören för hälsa och miljö.
Vid utbildning och övning kan tankning av fordon ske i fält och då enligt fastställda
bestämmelser i säkerhetsinstruktion. Tankning undviks i anslutning till känsliga
områden och vattendrag, se vidare beskrivning i avsnitt 6.5.
Vid anläggandet av eventuellt nya stridsfordonsstråk sker samråd med
tillsynsmyndigheten Försvarsinspektören för hälsa och miljö, Länsstyrelsen i
Norrbottens län och Arvidsjaurs kommun.
4.2.8. Befintliga utbildningsplatser inom övnings- och skjutfältet

Figur 16 utvisande befintliga utbildningsanordningar inom Arvidsjaur övnings- och skjutfält.

4.2.8.1

Övningsområdet
Inom övningsområdet, markerat med blått i nordöstra delen av skjutfältet, se figur 17
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ovan, förekommer verksamhet med lösskjutning och ej kaliberbunden ammunition
såsom lys, rök, markeringsmedel och dylikt samt försöksverksamhet.
Övningsområdet används även för t.ex. fordonsutbildning, förläggning,
fältarbetsutbildning och idrottsverksamhet.
Inom övningsområdet finns en helikopterlandningsplats, en körplan samt en
provkammare för täthetsprov av skyddsmasker. Den syd/sydvästra slänten av
Östermyrberget kan även användas i samband med prickskytteskjutning mot
rälsmålbanan och skjutplatser vid Östermyran.
4.2.8.2

Skjutbanor
Befintligt tillstånd reglerar Försvarsmaktens verksamhetet vid skjutbanor G1, G2,
G3, och PEK. Skjutbanorna G2, G3, och PEK har avvecklats. Inom Arvidsjaurs
övnings- och skjutfält finns idag två skjutbanor, bana G1 och ny G2, vilka medger
skjutning med finkalibrig ammunition. Skjutbanor ny G2 anmäldes till
Generalläkaren (numera Försvarsinspektören för hälsa och miljö) år 2006 som en
mindre ändring av tillståndsgiven verksamhet. Anmälan omfattade även ny skjutbana
G3. Skjutbana ny G2 anlades under år 2012 och ny G3 planeras att uppföras
framgent.
Bana G1 består av två parallella skjutbanor, västra och östra, med plats för tio
samtidiga skyttar. Båda skjutbanorna på G1 har hallar på skjutavstånden 100, 200 och
300 meter. Banan har ett sandkulfång försett med tak.

Figur 17 utvisande skjutbana G1

Ny skjutbana G2 är försedd med rälsmål och har en hall med plats för 20 samtidiga
skyttar på skjutavståndet 100 meter. Skjutbanan har ett miljökulfång som är försett
med tak.

Figur 18 utvisande skjutbana G2
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Utbildning på skjutbanor genomförs som korta intensiva skjutmoment under någon
minut. Därefter följer ett uppehåll för att kontrollera träffresultat. Sedan genomförs
ett nytt intensivt skjutmoment. Detta genomförs som regel i halvdagspass.
4.2.9. Befintlig sprängverksamhet
Sprängverksamhet bedrivs fritt i fält samt på sprängplatsen.
I befintligt tillstånd regleras sprängverksamhet på sprängplatsen vid Rymmarberget,
dock med en tidsbegränsning till och med den 30 juni 2006. Försvarsmakten har efter
anmälan till Generalläkaren (nuvarande Försvarsinspektören för hälsa och miljö), år
2006, brukat en tillfällig sprängplats vid Södra Laxtjärn (se figur 16 ovan).
Försvarsinspektören för hälsa och miljö har bedömt att platsen kan nyttjas som
sprängplats tills beslut tas i tillståndsärendet. Platsen, som även utgör
handgranatsbana, består av en grusad plan yta.
4.2.9.1

Grundläggande sprängutbildning
Försvarsmaktens grundläggande sprängutbildning inleds med övningar i att spränga
mindre laddningar om 50 – 125 gram sprängmedel samt i att koppla och utlösa
mindre tändsystem på sprängplatsen. Därefter övas hur laddningar apteras på olika
objekt så som sten, betong, stålbalkar, trä. Denna verksamhet bedrivs vid Södra
Laxtjärn. Förevisningssprängningar bedrivs fritt i fält (soldater följer en instruktör för
att lära sig momentet).

4.2.9.2

Övrig sprängutbildning
Utöver den grundläggande utbildningen finns soldater med särskilda befattningar som
ska kunna spränga större objekt eller använda minor, t.ex. för att förstöra vägar,
broar, hamnar och flygfält eller förhindra framkomst av fordon. Dessa övningar
genomförs på särskilt iordningställda övningsplatser inom skjutfältet. Vid tillämpade
övningar (ej på förhand uppgjord övning) kan detta ske mer fältmässigt inom
skjutfältet.

4.2.9.3

Vägbankssprängning och trumsprängning
Vid vägbankssprängning laddas sprängmedel fördelat i ett antal laddningar på
vardera sidan om en vägbank med ca 5 meters inbördes avstånd och från ca 3 meters
djup till strax under markytan. Vid förberedda platser är rör nedgrävda snett in mot
vägens mitt. Rören fylls sedan med sprängmedel. Vid ej förberedda platser sprängs
hål i vägbanken (med en laddning på ca 12 kg) som sedan fylls med sprängmedel.
Vägbanken sprängs med alla laddningar samtidigt, d.v.s. ingen fördröjning, d.v.s.
som en enda stor smäll.
Vid trumsprängning kopplas ett antal laddningar ihop och förs in i en vägtrumma.
Samtliga laddningar detonerar samtidigt. Vägtrummans botten är ca 1,5 meter under
markytan.
Vägbanks- och trumsprängning genomförs på särskilda vägavsnitt vid Kullmyran,
Gökmyran och Hyggesvägen. Vid förberedda platser är rör nedgrävda snett in mot
vägens mitt. Vid ej förberedda platser sprängs hål i vägbanken som sedan fylls med
sprängmedel. Vid trumsprängning kopplas ett antal laddningar ihop och förs in i en
vägtrumma.

4.2.9.4

Issprängning etc.
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Vid issprängning sänks sprängladdningar ner genom borrade hål i isen och detoneras.
Laddningsvikten är maximalt 15 kg/borrhål i upp till 15 borrhål per övningstillfälle.
Avsikten med issprängning är att förhindra eller fördröja fiendens framryckning över
frusna sjöar och vattendrag.
Vid Södra Laxtjärn genomförs även minsprängning. Nyttjande av
markeringsladdningar (normalt 125 gram till 1 kilo) förekommer.
Markeringsladdningar nyttjas bl.a. för att markera artillerield. Brukande av
markeringsladdningar sker dock företrädesvis fritt i fält.
4.2.10. Befintlig verksamhet med handgranat
Inom övnings- och skjutfältet finns efter anmälan till Generalläkaren (numera
Försvarsinspektören för hälsa och miljö) år 2006 en iordningsställd handgranatsbana
vid Södra Laxtjärn.
Den etablerade handgranatsbanan får användas till dess att beslut tas i förevarande
tillståndsärende, se Försvarsmaktens planerade behov i avsnitt 5.7.3.

Figur 19 utvisande handgranatsbana vid Södra Laxtjärn

Handgranatsbanan består av grusad plan yta om ca 200 m2 med ett kastbås. Kastbåset
består av betong och är till skydd för den som kastar handgranaten.
Övningar med skarpa handgranater förekommer som grundläggande övningar på
handgranatsbanan. Tillsammans med en instruktör, kastar en soldat en handgranat
från ett kastbås. Övriga soldater befinner sig i ett särskilt skyddsrum.
Tillämpade övningar (händelsestyrd övning) i strid med handgranater genomförs på
särskilt säkerhetskontrollerade platser inom hela skjutfältet (d.v.s. fritt i fält).
4.2.11. Befintliga övningar med brand och gas
Övningar med brand, t.ex. att med brandfilt, vatten, kolsyresläckare eller
pulversläckare med bikarbonat, släcka napalm på provdocka förekommer i mindre
omfattning inom hela övnings- och skjutfältet. Även andra brandsläckningsövningar
förekommer. Verksamheten bedrivs med iakttagande av Försvarsmaktens
säkerhetsinstruktioner där hänsyn tas till både människors hälsa och miljö.
Övningar med gas, vilket främst innebär att soldaten lär sig använda skyddsmask,
genomförs vid provkammaren (en provkammare är en mindre byggnad avsedd för
övningar med gas). Vid provkammaren genomförs även täthetsprov av skyddsmask.
Vid övning och täthetsprov nyttjas i normalfallet tårgas eller motsvarande.
Provkammare för täthetsprov av skyddsmask nyttjas ca 50 dagar/år med en

Bilaga 2
FM2015-24656:16
Sidan 30 av 45

förbrukning av ca 5 tårgasfacklor/gång. Övningar med färdigutbildad trupp kan
förekomma fritt i fält.
4.2.12. Övrig befintlig verksamhet vid övnings- och skjutfältet
4.2.12.1

Internationell utbildning

Inför en militär insats, exempelvis en fredsbevarande insats utomlands, genomförs en
specifik utbildning vilken varierar beroende på insatsområde och uppdrag.
Utbildningen innebär en intensiv stridsutbildning under en begränsad tidsperiod.
På skjutfältet genomförs även utbildning avseende vinter- och jägarförmåga för
internationella förband, skolor och enheter.
Exempel på utbildning av internationella förband kan vara förmåga att handha olika
former av utrustning till att genomföra stridsskjutningar i subarktisk miljö. Utbildning
kan komma att omfatta olika nivåer från enskild soldat till förband av bataljons
storlek (mellan 400 och 1 200 soldater). Moment i en sådan utbildning kan vara
förmåga att gå in och ut ur stridsställningar med och utan skidor, övernattning och
förläggning i snö, handhavande av vapen under vinterförhållande samt skidtolkning.
Det förekommer också viss försöksverksamhet på ny materiel som t.ex. kläder,
fordon och vapen.
4.2.12.2

Annan verksamhet vid övnings- och skjutfältet

Utöver Försvarsmakten nyttjar följande enheter och organisationer övnings- och
skjutfältet:
-

Försvarets materielverk
Försvarsindustrin
Kommunal och statlig räddningstjänst
Landsting och kommuner
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Tullverket
Utländska förband

Inom övnings- och skjutfältet kan det också bedrivas civil verksamhet i form av:
-

Skytteverksamhet på skjutbanor t.ex. älgskytteprov, jaktprov m.m.
Fältskyttetävlingar på skjutfältet
Jakt och fiske
Orientering, cykling, löpning/vandring samt skidåkning i elljusspår

Av Försvarsmakten tillåten verksamhet, enligt ovan, avräknas normalt mot befintligt
tillstånd.

5.

Tillståndssökt verksamhet

5.1.

Behovet av omprövning
Huvuddelen av Försvarsmaktens förband ska kunna börja lösa förbandets krigsuppgift
vid aktuell mobiliseringsplats inom några dagar. Inget krigsförband har ett
beredskapskrav som överstiger en vecka. Försvarsmaktens hemvärnsförband ska ha
förmåga att verka med huvuddelen inom ett dygn samt med mindre delar inom några
timmar. I förhållande till detta uppdrag krävs ökad övnings- och utbildningsverksamhet
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för att säkerställa förbandets operativa förmåga.
Det rådande omvärldsläget medför ökade krav på utformningen av Försvarsmaktens
miljötillstånd avseende Arvidsjaurs övnings- och skjutfält än dagens tillstånd.
Försvarsmakten har behov av ett miljötillstånd som möjliggör en långsiktig
förmågeutveckling inom krigsförbanden. I och med Försvarsmaktens uppdrag att öka
sin krigsduglighet, krävs att tillståndet är flexibelt nog att tillåta kontinuerlig övning
samt insatser och flexibilitet avseende vapentyper, ammunitionsslag, flygfarkoster
m.m. Detta i syfte att förbereda och öva förmågan, att vid en skarp situation, kunna
upprätthålla ett försvar av Sverige och även ett effektivt agerande vid andra allvarliga
händelser.
För Arvidsjaurs övnings- och skjutfält har Försvarsmakten därför konstaterat ett ökat
övnings- och utbildningsbehov i jämförelse vad det befintliga tillståndet medger.
Ökad övning och utbildning krävs inför och under nationella insatser (d.v.s.
verksamhet med militära resurser i syfte att försvara Sveriges territorium och
tillgångar, avvisa kränkningar, främja svensk säkerhet, värna Sveriges suveräna
rättigheter och nationella intressen samt stödja samhället e.t.c) samt inför utökad
utbildning och övningsverksamhet för hemvärnsförband m.fl.
Ökad övnings- och utbildningsverksamhet i förhållande till värnplikt med
grundutbildning, repetitionsutbildningar samt deltagande i insatser, kräver också ett
nytt tillstånd som medger tillräckligt antal skjutdagar, skott, flygdagar etc. för att
täcka Försvarsmaktens behov. Skyldighet att fullgöra mönstring gäller från och med
2017-07-01 och skyldighet att fullgöra militär grundutbildning från och med 201801-01, se regeringens beslut Fö2016/01252/MFI daterat 2017-03-02.
För att Försvarsmakten ska ha förmåga att utföra det uppdrag som erhållits av
regeringen krävs att befintligt tillstånd omprövas. Befintlig verksamhet på övningsoch skjutfältet har beskrivits i avsnitt 4.
Nedan beskrivs den nytillkommande verksamheten vid Arvidsjaurs övnings- och
skjutfält. Tillsammans med den befintliga verksamheten (avsnitt 4) utgör verksamhet
enligt avsnitt 5 den tillståndssökta verksamheten.
Verksamheten ska alltjämt bedrivas på övnings- och skjutfältet (fastigheterna
Västlunda 1:2 och Arvidsjaur 1:1) i Arvidsjaurs kommun.
5.2.

Militär skjutverksamhet fritt i fält
För att Försvarsmakten ska kunna utföra erhållet uppdrag krävs att soldaterna övar
och använder övnings- och skjutfältet på ett annat sätt idag än tidigare. Detta innebär
fler tillämpade övningar (händelsestyrd övning) över hela skjutfältet med fler
ingående vapensystem. Av denna anledning är den nuvarande områdesindelningen av
skjutfältet samt begränsningen av antalet skott per område inte ändamålsenlig för
dagens verksamhet och Försvarsmaktens uppdrag. Försvarsmakten söker därmed för
skjutverksamhet utan nuvarande områdesindelning (i detta inkluderat verksamhet vid
rälsmålbanan).
Försvarsmakten söker för bibehållen totalram om 310 dygn per år för skjutning med
fin respektive grovkalibrig ammunition samt lös ammunition fördelat enligt nedan.
Tabell 1, Tillståndssökt skjutverksamhet per år på skjutfält (rälsmålbanan och skjutbanor
inkluderade):
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Totalt
310
skjutdagar
per år

240 skjutdagar vardagar (mån-fre)

0700-1900
240

Varav
1900-2200*

Varav
2200-0700

100

50

70 skjutdagar helgdagar (lör-sön,
helgdag)

0700-1700
70

Varav
1700-2200

Varav
2200-0700

35

35

* Försvarsmakten påtar sig att införa tidsuppdelning avseende kvällstid vardag. Detta från kl. 1900. I
normalfallet räknas dag- och kvällstid mellan kl 0700-2200 under vardagar.

Som framgår ovan är totalramen, 310 skjutdagar, inte förändrad i förhållande till
befintligt tillstånd för övnings- och skjutfältet. Befintlig totalram ink. Sökta
justeringar bedöms i dagsläget uppfylla Försvarsmaktens behov framgent.
Verksamhetens omfattning varierar mellan olika år. Under samma kalenderdag kan
verksamhet pågå vid olika utbildningsanordningar under dagtid, kvällstid och
nattetid. Den sökta verksamheten utgör en ram för den mest omfattande
verksamheten som kan förekomma under ett enskilt kalenderår. En skjutdag kan
innebära en dag där ett enda skott avlossas på övnings- och skjutfältet alt. från
skjutbana eller rälsmålsbana, men kan även inbegripa flera skott på övnings- och
skjutfältet.
Med hänsyn till att Försvarsmakten har i uppdrag att planera och öva förmågan att
genomföra partiell såväl som allmän mobilisering av krigsförband inom de tidsramar
som regeringen anvisar i fastställd ordning finns ett behov av att
tillsynsmyndigheten innehar delegation att medge undantag inför höjd beredskap,
och/eller övning inför insats eller insats.
Med hänsyn till att frågan om delegation till tillsynsmyndigheten rör antalet dagar,
tider och skott endast vid höjd beredskap, övning inför insats eller insats kommer
denna delegationsmöjlighet sannolikt att nyttjas i begränsad omfattning. Detta
härleds till del av det säkerhetspolitiska läget i Sverige, i våra grannländer, i
Östersjöområdet etc., vilket gör att Försvarsmakten genom undantag behöver ha
denna möjlighet.
5.3.

Ammunition och exempel på vapensystem
Försvarsmakten har fått i uppdrag att öka sin krigsduglighet och den operativa
förmågan i krigsförbanden. Försvarsmakten har därmed behov av ett tillstånd som
medger ett högre antal avlossade skott. Inom Försvarsmakten ska det bl.a.
genomföras regelbundna krigsförbandsövningar och försvarsmaktsgemensamma
övningar. Det ska även genomföras ökade övningar med internationella förband.
Värnplikt, Hemvärnsverksamhet och repetitionsutbildning kan genomföras samma år
som ovan nämnda övningar. Med hänsyn till detta har Försvarsmakten behov av ett
tillstånd som medger det ökade övnings- och utbildningsbehovet.
Volymen av ammunition såväl som verksamhetsdagar är bedömd utifrån
Försvarsmaktens uppdrag att öka den operativa förmågan samt att öka övnings- och
utbildningsverksamheten vid Arvidsjaurs övnings- och skjutfält.
Försvarsmakten söker för ammunitionsförbrukning/år för kaliberbunden ammunition
på övnings- och skjutfältet (inklusive skjutning vid flygverksamhet), skjutbanan och
rälsmålsbanan enligt följande tabell.
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Tabell 2, Tillståndssökt ammunitionsförbrukning för kaliberbunden ammunition på övnings- och
skjutfält (inklusive skjutning vid flygverksamhet), skjutbanor och rälsmålsbanan per år:

Sökt
verksamhet

Antal skott
finkalibrigt
2 100 000 skott
varav
max 400 000
skott vid
skjutbanor
(inkl lös
ammunition)

Antal skott
grovkalibrigt
28 500 skott
inkl artilleri

Utöver de angivna, ordinarie tiderna för skjutverksamhet samt antalet skott, får
tillsynsmyndigheten medge undantag för den övning och utbildning som erfordras i
direkt anslutning till militära insatser. Inför sådana undantag ska information lämnas
till allmänheten.
Försvarsmakten har behov av att uppdatera och generalisera förteckningen av vapen
som anges i befintligt tillstånd. Det sker en kontinuerlig utveckling av vapentyper
vilket gör att Försvarsmakten strävar efter framförhållning och flexibilitet för en
sådan utveckling. Tabell 3 nedan illustrerar således exempel på vapentyper som
nyttjas inom Försvarsmakten. Dessa exempeltyper kan bytas ut i framtiden och
kommer då att motsvaras av vapentyper med liknande egenskaper. Försvarsmakten
söker fortsatt för försöksverksamhet för nya vapensystem.
Försvarsmakten har bibehållet behov av att nyttja nedan redovisade vapenslag med
tillhörande ammunitionsslag. Jämfört med befintligt tillstånd är
kaliberspecifikationen per vapentyp generaliserad. Ex ersätter tubkanon
stridsvagnskanon och artilleripjäs ersätter Haubits. Vapnen automatkanon,
gevärsgranat och granatspruta har tillkommit.
Tabell 3 Exempel på kaliberbundna och ej kaliberbundna vapen/ammunition, övningsammunition
inkluderat.
Vapen
Eldhandvapen
Gevärsgranat
Granatgevär
Pansarskott
Granatspruta
Automatkanon
Tubkanon
Artilleripjäs
Granatkastare

Kaliber ammunition
0 till < 20 mm (finkalibrigt)
20 mm och grövre
20 mm och grövre
20 mm och grövre
20 mm och grövre
20 mm och grövre
20 mm och grövre
20 mm och grövre
20 mm och grövre

Icke kaliberbundna vapen samt ammunition
Robot
Bomb
Raket
Handgranat
Sprängmedel
Minor
Markeringsmedel
Rök, gas, brand, lys, signal, facklor, laser, ultraljud
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5.4.

Indirekt eld
Artillerisystem Archer eller motsvarande
Försvarsmakten söker för bibehållen skjutning med indirekt eld.
Tabell 4, Tillståndssökt antal dagar och skott för indirekt eld(artilleripjäs) med delad risk
Antal dagar

Antal skott

23

1 000

Antalet skott och skjutdagar är inte förändrat i förhållande till befintligt tillstånd.
Detta då antalet skott och dagar bedöms uppfylla Försvarsmaktens behov framgent.
Sökt ram avser skjutning med artilleripjäs, främst från områden utanför fältet mot
målområden på fältet (delad risk, se figur 6). Övningar under kväll, natt och helg
genomförs vid enstaka tillfällen sett över året.
Utvecklingen av artilleripjäser till t.ex. Archer eller motsvarande artilleripjäs med
liknande ljudutbredning, innebär att Försvarsmakten har ett behov av att kunna skjuta
från andra platser utanför skjutfältet än de artilleriskjutplatser som beskrivs i
befintligt tillstånd. Detta med hänsyn till att befintliga platser inte bedömts vara
lämpliga utifrån störningsperspektiv. De områden som pekas ut i figur 20 nedan, har
valts med hänsyn till verksamhetsperspektiv och i förhållande till minsta möjliga
påverkan på människors hälsa och miljö. Nuvarande tillståndsgivna
artilleriskjutområden (utanför skjutfältet) har inte bedömts vara lämpliga utifrån
främst buller (närhet till bebyggelse). Med hänsyn till att skjutplatserna varit
olämpliga utifrån lokalisering har Försvarsmakten därför utrett nya alternativ.
Försvarsmakten söker tillstånd för grupperingsplatser enligt figur 20 nedan,
markerade med gult raster.
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Figur 20 utvisande exempel på artilleriområden, gult raster markerar områden med möjliga och här sökta
grupperingsplatser.

De allmänna hänsynsreglerna beaktas vid val av grupperingsplats (skjutplats). Innan
skjutning sker från en grupperingsplats utanför skjutfältet (s.k. delad risk) med
målområde utanför skjutfältet och efter fastighetsägarens medgivande kommer följande
att ske:
•

Lämpliga områden lokaliseras utifrån verksamhetsperspektiv och ändamål.

•

Inom områdena lokaliseras lämpliga platser utifrån minsta möjliga intrång och
olägenhet för människors hälsa och miljön.

•

När lämplig plats lokaliserats inom ett område tas kontakt med berörd
fastighetsägare (den fastighet som kommer att nyttjas) om tillåtelse för nyttjande.
Verksamhet, omfattning, tidpunkt och miljöaspekter beskrivs.

•

Vid de fall där kringboende bedöms påverkas av verksamheten, bl.a. utifrån
buller, informeras dessa. Informationsgivningen är beroende av omständigheterna
i det enskilda fallet, så som omfattning och bedömd störning. Exempel på
förfaranden som nyttjas är annonsering (genom tidning och/eller på
Försvarsmaktens hemsida), brevutskick och/eller informationsmöten.
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•

Försvarsmaktens tillsynsmyndighet, Försvarsinspektören för hälsa och miljö,
informeras om verksamheten.

•

Efter genomförd skjutning avstädas platsen och ev. påverkan på ex väg noteras
och åtgärdas av Försvarsmakten.

Granatkastare
Skjutning med indirekt eld från skjutplatser inom skjutfältet, t.ex. granatkastare
(GRK), ingår i sökt totalram av skjutdagar samt kaliberbunden ammunition för
grovkalibriga vapen. Övningar under kvällstid, nattetid och helg genomförs vid
enstaka tillfällen över året.
5.5.

Flyg
En allt viktigare uppgift inom Försvarsmakten är markförbandens samträning och
samövning med flygförband/flygfarkoster. Försvarsmakten har i uppdrag att öka
flygstridskrafternas förmåga till skydd och spridning inom och mellan baser. Detta
ska beaktas i Försvarsmaktens övningsverksamhet, se regeringsbeslut
Fö2015/00953/MFI bilaga 1 s 14. Försvarsmakten har också i uppdrag att bedriva
flygverksamhet för följande syfte:
-

ökad luftstridsförmåga, bl.a. vid höjd beredskap och vid hävdande av Sveriges
territoriella integritet,
ökat stöd till armé och marinstridskrafterna (t.ex. transport av markstridsförband)
och
ökad taktisk rörlighet och tillgänglighet.

För att uppnå de ställda målen avseende Försvarsmaktens operativa förmåga är
dagens tillståndsgivna flygdagar på Arvidsjaurs övnings- och skjutfält inte
tillräckliga. Försvarsmakten söker därmed för ett utökat antal flygdagar.
Försvarsmakten söker för flygverksamhet enligt angiven ram nedan.
Tabell 5 Tillståndssökt antal flygdagar per år
Totalt 70 flygdagar/ år*

Flygdagar/
år
vardagar
(mån-fre)

Flygdagar/år
helgdagar
(lör-sön,
helgdag)

Helikopter samt målflyg i form av
mindre jet- och propellerplan,
transportflyg och UAV 03 eller
motsvarande

50

20

Varav Stridsflyg (JAS 39 eller
motsvarande stridsflyg)

20

5

*Flygverksamhet bedrivs företrädesvis under dagtid, men kvälls- och nattflygning kan förekomma med
hänsyn till behovet av att öva under realistiska förhållanden samt i mörker/skymning.

Inflygning mot fältet sker från alla riktningar, men lågflygningar över tätorten och
andra bebyggda områden undviks. Utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, så
som vid intensiva övningar, kan annonsering ske i lokaltidning alternativt på
Försvarsmaktens hemsida.
Med flygverksamhet avses främst de moment där soldaterna övas i att exempelvis
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leda flyganfall, bekämpa flygfarkoster, inhämta information samt att samverka med
flygande enheter bl.a. genom fällning (av last, utrustning och personal).
Med flyg avses alla förekommande flygfarkoster såsom stridsflyg, helikopter,
transportflyg, målflyg samt UAV-farkosten (unmanned aerial vehicle). UAV 03
Örnen (eller motsvarande modell med liknande ljudutbredning).
Erforderliga tillstånd för verksamhet i luftrum inhämtas innan genomförande av
verksamheten.
Följande flygverksamhet räknas inte som en flygdag:
Flygverksamhet över övnings- och skjutfältet utan koppling till annan verksamhet
på skjutfältet.
Helikoptertransporter utan koppling till verksamhet på skjutfältet.
Övning med mindre UAV-farkoster (modell 05 eller motsvarande, se
avsnitt 5.5.2 nedan).
Brandbekämpning, räddningstjänst och sjuktransporter.
Den befintliga helikopterlandningsplatsen (en iordningsställd uppställningsyta) inom
övningsområdet (invid Gäddtjärn) har behov av upprustning för att klara framtida
helikopterverksamhet. Som komplement till nuvarande landningsplats kan en
uppställningsplats iordningsställas i den norra delen av övningsområdet, t.ex. på
platsen för den gamla skjutbanan G2.
5.5.1 Skjutning från flygfarkost
I enlighet med befintligt tillstånd bedrivs verksamhet med CAS (close air support). I
befintligt tillstånd finns ej upptaget beväpning i form av exempelvis automatkanon
(Försvarsmakten har sedan 2005 anmält detta till Försvarsinspektören för hälsa och
miljö) och kulspruta från flygfarkoster.
Vid flygets samverkan med markförbanden har Försvarsmakten behov av att kunna
skjuta med automatkanon, kulspruta och handeldvapen liksom tidigare tillståndsgivna
särskilda vapen, raketer, bomber och robotar utan fördelning på flygfarkost.
Tabell 6 Tillståndssökt ammunition vid skjutning från flygfarkoster
Kaliberbunden ammunition ingår i
totalram
100 raketer, 50 bomber samt 50
robotar

5.5.2 UAV-verksamhet
Försvarsmakten har ett behov av att bedriva verksamhet med obemannade
luftfarkoster, s.k. UAV-farkoster. UAV används som en underrättelse- och
spaningsresurs vid nationella- och internationella insatser samt vid räddningsaktioner.
Utöver spanings- och underrättelsefarkoster finns beväpnade UAV-system vilka kan
komma att bli aktuella för Försvarsmakten i framtiden.
Det finns flera olika typer av UAV och de varierar i storlek från motsvarande
modellflygplan till mindre flygplan. En annan benämning för UAV är RPAS
(Remote Pilot Areal System).
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Figur 21-23 utvisande exempel på UAV-farkoster, vänster bild, UAV 05 A Svalan (vikt 450 g),
bild mitten UAV 05 B Korpen (vikt 5,85 kg), höger bild UAV 03 Örnen (vikt 170 kg).

SUAV (Stridteknisk UAV) modellerna 05 eller motsvarande är modeller av mindre
typ. Dessa modeller motsvarar de UAV-farkoster som nyttjas civilt. Modellerna
bedöms inte ha någon ljudpåverkan på omgivningen eller medföra någon övrig
störning på människors hälsa eller miljö. Verksamhet med UAV-farkosterna 05 A
och B eller motsvarande kommer att bedrivas kontinuerligt på övnings- och
skjutfältet. Hänsyn tas till omgivningen vid verksamhetens genomförande.
Verksamhet med TUAV (Taktisk UAV), t.ex. UAV 03 Örnen ingår i totala antalet
dagar (70 dagar/år) ovan.
5.6.

Transport, motorverksamhet och övning med brand och gas
Försvarsmakten söker för bibehållen transport- och motorverksamhet, se avsnitt 4.2.7
samt övningar med brand och gas, se avsnitt 4.2.11.

5.7.

Fasta utbildningsanordningar
På övnings- och skjutfältet finns ett antal fasta utbildningsanordningar .
Försvarsmakten söker för bibehållen verksamhet vid dessa enligt nedan.
Försvarsmakten har behov av en ny handgranatsplats, se avsnitt 5.7.3 samt en ny
issprängningsplats, se 5.7.6.

Bilaga 2
FM2015-24656:16
Sidan 39 av 45

Figur 24 utvisande befintliga och tillkommande utbildningsanordningar Arvidsjaurs övnings- och
skjutfält. Svarta markeringar visar på befintliga fasta utbildningsanordningar. Gula markeringar visar
på Försvarsmaktens förordade tillkommande handgranatsbana och ny issprängningsplats, benämda ”Ny
handgranatsbana” och ”ny issprängningsplats”.

5.7.1 Skjutbanor
Försvarsmakten har ett behov av att skjuta från skjutbanorna utan fördelning av antal
skott per skjutbana. Detta med hänsyn till att utbildningsbehoven avseende
handeldvapen ofta varierar från år till år. Skjutbanorna har olika
utbildningsförutsättningar och därmed varierar behovet för respektive skjutbana från
år till år.
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Försvarsmakten söker för skjutverksamhet vid skjutbanor enligt följande:
Tabell 7 Skjutbanor, Tillståndssökt skjutverksamhet ingående i totalramen för sökt antal verksamhetsdagar
Plats

Skott/år

G1 Ö, V

400 000*

Ny G2/PEK

* I tidigare tillståndsprövning söktes för en viss mängd skott per skjutbana och per kaliber. De
tillståndsgivna mängderna är inte tillräckliga (för vissa kalibrar) vilket innebär en begränsning för
verksamheten.
Vilka vapen som brukas vid skjutbanan och i vilken omfattning varierar från år till år beroende på att
utbildningsbehoven förändras över tiden. Försvarsmakten har ett behov av ett tillstånd för skjutning
med finkalibrig ammunition utan begränsning av kalibertyp vilket regleras i befintligt tillstånd.

De vapen som Försvarsmakten främst nyttjar vid skjutbanorna är AK4, AK5, Pistol,
vapen med ammunition 22 long eller motsvarande.
5.7.2 Sprängplats Södra Laxtjärn
Försvarsmakten har ett fortsatt behov av att bedriva sprängverksamhet vid
Arvidsjaurs övnings- och skjutfält.
Befintligt tillstånd medger inte verksamhet på den sprängplats vid Rymmarberget
som nyttjades då Försvarsmakten ansökte om tillstånd år 2000. Därefter har en
tillfällig sprängplats nyttjats vid Södra Laxtjärn. Detta efter medgivande från
tillsynsmyndigheten. Försvarsmakten har ett fortsatt behov av att bedriva
sprängverksamhet på anmäld sprängplats med hänsyn till att sprängtjänst ingår i
grundläggande soldatkunskap.
Försvarsmakten söker för sprängverksamhet vid sprängplats Södra Laxtjärn enligt
följande:
Tabell 8, Tillståndssökt totalram avseende sprängverksamhet vid sprängplats per år:
Platser
Södra Laxtjärn

Dagar/år 85
Varav vardagar
(mån-fre) 60

Varav helgdagar
(lör-sön, helgdag)
25

Laddningsvikt
Fördämda 200 kg
Friliggande 20 kg

Sprängverksamhet bedrivs företrädesvis under dagtid.
Förevisningssprängningar (t.ex. soldater följer instruktör för att lära sig momenten)
och tillämpade övningar (som del i ett stridsmoment) fritt i fält kan komma att
genomföras med laddningar från 1 kg och uppåt, även detta främst under dagtid och i
begränsad omfattning.
5.7.3 Handgranatsbanor Södra Laxtjärn och Västlunda
Försvarsmakten har och har haft ett kontinuerligt behov av att bedriva verksamhet
med handgranat då det ingår i grundläggande soldatutbildning. För att möta
nuvarande utbildningsbehov med värnplikt, repetitionsutbildningar etc. söker
Försvarsmakten för verksamhet med handgranat enligt tabell nedan.
Handgranatsbanan Södra Laxtjärn är anmäld till tillsynsmyndigheten sedan 2006.
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Tabell 9, Tillståndssökt totalram avseende verksamhet vid handgranatsbanor och fritt i fält per år:
Platser

Dagar/år 85
Varav vardagar
(mån-fre)

Varav helgdagar
(lör-sön, helgdag)

60

25

Antal
per år

Södra Laxtjärn
Västlunda

2 000

Fritt i fält

Verksamhet vid handgranatsbanan bedrivs företrädesvis under dagtid. Kvällaktivitet
förekommer och i undantagsfall bedrivs verksamhet nattetid.
Försvarsmakten bedriver verksamhet med kast med handgranater inom fältet. Detta
behov är bibehållet och ingår inom ovan nämnd ram.
5.7.4 Minor och markeringsladdningar
Minsprängning förekommer inom hela skjutfältet. För att möta nuvarande
utbildningsbehov med värnplikt, repetitionsutbildningar etc. söker Försvarsmakten
för verksamhet med sprängning av minor och markeringsladdningar enligt fördelning
nedan.
Verksamhet med minor bedrivs företrädesvis under dagtid. Kvällsaktiviteter kan
förekomma och i undantagsfall bedrivs verksamhet nattetid.
Verksamhet med markeringsladdningar ”fritt i fält” bedrivs vid tillämpade
(verksamhetsstyrda) övningar och företrädesvis under dagtid. Kvällsaktiviteter kan
förekomma och i undantagsfall bedrivs verksamhet nattetid. Exempelvis nyttjas
markeringsladdningar om cirka 50 gram, 100 gram, 250 gram, 500 gram och 750
gram. Maximal vikt är 1 kg.
Tabell 10 Tillståndssökt totalram för minor och markeringsladdningar per år
Minor fritt i fält

400 st

Markeringsladdningar fritt i
fält

1000 st max 1 kg

5.7.5 Vägbanks- och trumsprängningsplatser
Försvarsmakten söker för bibehållen vägbanks- och trumsprängning vid Kullmyran,
Gökmyran och Hyggesvägen. Försvarsmakten har ett behov av att kunna spränga
ytterligare fyra vägbankssprängningar per år. Laddningsvikterna har ändrats sedan
föregående tillståndsprövning (vägbankssprängningssatserna levereras i specifika
kilotal). Laddning fördelas enligt beskrivning i avsnitt 4.2.9.
För bibehållen kunskap samt ökad övning och utbildning avseende trumsprängning
har Försvarsmakten ett behov av att utöka antalet tillfällen för trumsprängning enligt
nedanstående.
Tabell 11 Tillståndssökt totalram för vägbank- och trumsprängning per år
Kullmyran
Platser
Laddningar vägbank

Gökmyran
Hyggesvägen
400 kg*
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Tillfällen/år

10

Laddningar trum

150 kg*

Tillfällen/år

30

* Mindre laddningar kan nyttjas

Verksamhet med vägbank- och trumsprängning bedrivs företrädesvis under dagtid.
Kvällsaktiviteter kan förekomma och i undantagsfall bedrivs verksamhet nattetid.
5.7.6 Issprängningsplatser
I befintligt tillstånd ges möjlighet att spränga i tjärnen invid Kullmyran.
Försvarsmakten har även behov av att genomföra issprängning vid ny lokalisering
benämnt ”ny issprängningsplats”, se figur 24 ovan, i tjärnen söder om korsningen
mellan Jägarvägen och SCA-vägen.
För att möta nuvarande utbildningsbehov har antalet tillfällen med issprängningar
ökat enligt nedanstående.
Tabell 12 Tillståndssökt totalram för issprängning per år
Platser

Tjärnen vid
Kullmyran samt
tjärnen vid
Jägarvägen/SCAvägen

Laddningar issprängning

15x15 kg*

Tillfällen/år

15

* Mindre laddningar kan nyttjas

Verksamhet bedrivs främst dagtid. Kvällsaktiviteter kan förekomma och i
undantagsfall bedrivs verksamhet nattetid.
5.8.

Övrig verksamhet
Övnings- och skjutfältet kommer fortsatt att nyttjas för internationell utbildning samt
av andra myndigheter och för annan verksamhet, se avsnitt 4.2.12. Medverkan vid
internationella övningar medför även att utländska förband övar med vapentyper samt
flyg- och fordonssystem med liknande egenskaper som de av Försvarsmakten
beskrivna.

6.

Ansvar, samverkan och hantering

6.1.

Organisation – ansvar
Chefen för I 19 ansvarar bl.a. för tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet vid
Arvidsjaurs övnings- och skjutfält.
Chefen I 19 har beredningsresurser med kompetens för bl.a. logistik, miljö, säkerhet,
personal, produktion, ekonomi samt en organisation för att lösa tilldelade uppgifter.
I 19 har till uppgift att svara för skötsel, administration och utveckling av övningsoch skjutfältsområden. Här sker all bokning, uppföljning och registrering samt
framtagande av rapporteringsanvisningar. Rutinerna för verksamheten finns angivna i
I 19:s verksamhetsledningssystem.
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I 19 har ett integrerat verksamhetsledningssystem inom områdena Kvalitet, Miljö,
Arbetsmiljö, Ekonomi, Informationssäkerhet och Verksamhetssäkerhet.
Ledningssystemet säkerställer bl.a. att verksamheten genomförs och dokumenteras i
enlighet med lagar och andra krav samt enligt gällande tillståndsbeslut. Systemet
grundar sig på internationella standarder för miljö- och kvalitetsledning samt
informationssäkerhet.
6.2.

Tillträdes- och områdesbestämmelser
Allmänheten får nyttja Arvidsjaurs övnings- och skjutfält när verksamheten medger
det, dock råder snöskoterförbud på fältet för allmänheten. Exempel när allmänheten
inte har tillträde är under skarpskjutning, sprängning och körning med avskärmad
eller släckt belysning. All verksamhet styrs av säkerhetsinstruktionen för
Försvarsmakten. Dessa regler kompletteras med lokala bestämmelser som ger
säkerhet för övande förband samt tredje man och dennes egendom.
Kopplat till Arvidsjaurs övnings- och skjutfält finns idag ett restriktionsområde för
luftfart, R 74, inom vilket flygning, då restriktionsområdet är aktiverat, endast får ske
med tillstånd från ansvarigt flygtrafikledningsorgan.
Som grund för avlysning och avspärrning av skjutfältets markområde gäller
bestämmelser enligt nedan:
Med stöd av skyddslagen (2010:305) råder förbud för allmänheten att beträda
övnings- och skjutfältet i Arvidsjaur, när detta är avspärrat för militär
övningsverksamhet (tillträdesförbud upprättas).
Avspärrningar markeras enligt gällande bestämmelser och på följande sätt:
Skjutvarningstavla.
Vägar som leder in mot skjutfältet avspärras med bommar och varningsskyltar
med text ”Stopp. Skarpskjutning pågår.” Vid skjutning i mörker tillkommer
lampa med blinkande rött sken vid varje bom.
Vid körning med släckt eller avskärmad belysning kompletteras vägbommarna
med skylten ”Varning - avskärmad eller släckt belysning”.
Markeringar enligt ovan ska vara uppsatta före verksamhetens början. Samtliga
markeringar enligt ovan tas bort snarast efter verksamhetens slut. För områden
bemängda med oexploderad ammunition finns en särskild varningsskylt, se nedan.

Figur 25-26 utvisande exempel på områdesskyltning
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Figur 27 utvisande bom vid skjutfältet

6.3.

Drift- och serviceorganisation
Skjutfältets driftorganisation svarar främst för upprätthållande av den yttre säkerheten
såsom att fälla bommar, och anslå skjutvarningar. Den service som i övrigt kan ges
skjutande förband består av så kallad uppdukning (förberedelse) av skjutplatser samt
bistånd till skjutledare med skjutsäkerhet. Viss skötsel av fältet genomförs i form av
slyröjning, ammunitionsletning och ammunitionsröjning (OXA), reparation av
avspärrningsanordningar, kontroll av skyltning runt skjutfältet, omhändertagande av
nedfallna träd, mindre reparationer på målanordningar m.m.

6.4.

Hantering av oexploderad ammunition
Blindgångare är enligt militär definition oexploderad ammunition (så kallad OXA)
och kan uppkomma vid skjutning och sprängning med skarp ammunition. OXA
hanteras enligt Försvarsmaktens säkerhetsinstruktioner och oskadliggörs av särskilt
utbildad personal. Hantering av OXA sker kontinuerligt. Anställd personal
inrapporterar eventuell OXA till säkerhetspersonal vid övnings- och skjutfältet, så att
sökning och oskadliggörning kan ske på plats.
Särskilda rutiner finns för ytletning och hantering av OXA. Besökare på skjutfältet
upplyses om risk för OXA genom skyltning vid infarterna till skjutfältet.

6.5.

Avfallshantering, återvinning och kemikalier
Avfallshanteringen beskrivs i Bodens garnison/I 19 verksamhetsledningssystem,
avfallsplan. Avfallsplanen är en vägledning för de anställda och den beskriver på ett
utförligt sätt hur avfallet hanteras inom Bodens Garnisons verksamhetsområden.
Efter övning tas avfall med till garnisonsområdet och lämnas till miljöstationen.
Skjutfältet avstädas regelbundet varvid t.ex. tomhylsor från finkalibrig och
grovkalibrig ammunition och metallskrot avlägsnas.
Farligt avfall som uppkommer inom skjutfältet utgörs av t.ex. batterier, lysrör,
oljehaltigt avfall såsom spillolja, trasor, färg- och limrester, småkemikalier. Det är
främst vid bl.a. reparation, justering av målmateriel och fordon som avfallet
uppkommer. Farligt avfall transporteras av godkänd transportör med erforderliga
transportdokument och till slutdestruktion vid godkänd anläggning.
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Hantering av drivmedel och kemikalier förekommer i mindre omfattning på fältet,
t.ex. vid tankning av fordon från dunk samt underhållsarbeten vid
utbildningsanordningar. Tankning i fält sker främst från drivmedelsdunkar (ex.
dunkar om 10 liter eller 20 liter), samt vid undantagsfall används särskilda
drivmedelsfordon. Endast mindre mängder kemiska produkter hanteras på fältet
huvudsakligen i samband med drift och underhåll av utbildningsanordningar.
All hantering av drivmedel och kemikalier sker enligt fastställda bestämmelser i
Försvarsmaktens säkerhetsinstruktion och Försvarsmaktens gemensamma
bestämmelser för åtgärder mot brand och explosionsfara, vattenförorening, kemisk
hälsopåverkan från brandfarliga varor m.m.
6.6.

Samverkan
Samverkan med allmänhet och andra berörda sker kontinuerligt vid genomförd och
planerad verksamhet. Skjutfältsråd erbjuds vid behov och efterfrågan årligen.
Representanter från tillsynsmyndigheten, Arvidsjaurs kommun, länsstyrelsen i
Norrbottens län och berörda organisationer kommer att erbjudas möjlighet att delta
på skjutfältsrådet. Skjutfältsrådet ger goda förutsättningar för informationsutbyte och
framförande av eventuella synpunkter.

