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Inledning
Försvarsmakten är en av tolv riksintressemyndigheter som ansvarar för att lämna uppgifter
om områden som anses vara av riksintresse, enligt 3 kap 2 § Miljöbalken (1998:808).
I denna katalog redovisar Försvarsmakten av myndigheten utpekade områden av riksintresse
och områden av betydelse för totalförsvarets militära del. Syftet med riskintressekatalogen
är även att vara ett kunskapsstöd för allmänhet, företag och myndigheter som söker informa
tion gällande riksintressen, områden av betydelse och påverkansområden för totalförsvarets
militära del. Katalogerna är uppdelade för varje län och utgörs av 21 olika kataloger. Vissa delar
av redovisningen är gemensam och återfinns i samtliga kataloger, exempelvis beskrivning av
riksintressen och områden av betydelse som omfattas av sekretess. Vissa delar är specifika
för ett enskilt riksintresse eller område av betydelse, exempelvis återfinns värdebeskrivning
ar för skjutfält i katalogen för respektive län. Riksintressekatalogerna finns att ta del av på
Försvarsmaktens hemsida. På hemsidan finns även geodata i form av shapefiler att hämta.
Av 3 kap 9 § Miljöbalken (1998:808) framgår att ”mark- och vattenområden som har betydelse
för totalförsvaret ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka
totalförsvarets intressen.
Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar
ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna”
För riksintressen för totalförsvaret gäller även att vid en avvägning mellan oförenliga riks
intressen ska försvarsintresset ges företräde om området eller del av området behövs för en
anläggning för totalförsvaret, enligt 3 kap 10 § Miljöbalken (1998:808) Områden av betydelse
för totalförsvarets militära del omfattas inte av denna paragraf och är således att likställa med
andra områden av betydelse.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är sektorsmyndighet och svarar för att
lämna uppgifter om områden som anses vara av riksintresse för totalförsvarets civila delar.
Vid frågor om riksintressen för totalförsvarets militära del, vänd dig till Infrastrukturavdelning
en på Högkvarteret via följande epost: fysplan@mil.se.
Formella remisser skickas till exp-hkv@mil.se.
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Totalförsvarets militära del
Totalförsvaret är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig (1§ lag (1992:1403)
om totalförsvar och höjd beredskap). Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt för
svar) och civil verksamhet (civilt försvar). Under högsta beredskap är totalförsvaret all sam
hällsverksamhet som då ska bedrivas.
I propositionen Totalförsvaret 2021–2025 (prop 2020/21:30, 2020-10-14) lämnade regeringen
förslag till riksdagen om mål och inriktning för det militära försvaret. Riksdagen har sedan
antagit regeringens förslag. I propositionen anges att målet för det militära försvaret är att
försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. I detta uppdrag ingår att främja Sveriges säkerhet
och kunna hävda Sveriges territoriella integritet. I propositionen fastställs även att det mi
litära försvaret fortsatt behöver stärkas och den operativa förmågan behöver öka samt att
det militära försvaret ska fortsatt utformas och dimensioneras för att kunna möta ett väpnat
angrepp mot Sverige.
Försvarsmakten ska upprätta och utveckla det militära försvaret. Även andra aktörer däribland
Försvarets materielverk (FMV), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets radioan
stalt (FRA) Försvarshögskolan och Fortifikationsverket (FORTV) bidrar till det militära försva
ret.
För att kunna upprätta och utveckla ett militärt försvar behöver det säkerställas och skapas
förutsättningar för myndigheterna inom totalförsvarets militära del att bedriva verksamhet
över tid på bland annat övnings- och skjutfält, flyg- och marina övningsområden, flygbaser,
flygflottiljer, marinbaser. Därtill behöver möjligheter att nyttja bland annat anläggningar, tek
niska system och områden för försvarsplanering säkerställas.

Historik – Riksintressen för totalförsvarets
militära del
När Naturresurslagen (NRL, SFS 1987:12) realiserades 1987 inledde Försvarsmakten genom
dåvarande Försvarsstaben arbetet med att definiera det militära försvarets riksintresse
områden. På uppdrag av Överbefälhavaren redovisade Fortifikationsförvaltningen år 1989
Försvarsmaktens underlag rörande övnings- och skjutfält för tillämpningen av PBL och NRL
(dnr 5815/89/R) med en generell beskrivning och kartor för samtliga fält som var riksintres
seområden enligt NRL 2 kap 9 § andra stycket. På kartorna redovisades påverkansområden
utanför fältgränserna för skottbuller från fin- och grovkalibriga vapen. Texten angav bl.a. att
skydd för riksintresset kommer att hävdas inom beräknad utomhusnivå 65 dBAI för finka
libriga vapen och 90 (dB)Lcx för grovkalibriga vapen. Redovisningen delgavs samtliga läns
styrelser och berörda kommuner.
År 1989 utgav Överbefälhavaren och Boverket gemensamt publikationen Försvarsmaktens
deltagande i fysisk planering (PBL/NRL-underlag nr 29). Publikationen sammanfattade
rutiner vid handläggning av ärenden enligt Plan- och bygglagen (PBL) och Naturresurslagen
(NRL) och redovisade översiktligt myndighetens behov av mark och anläggningar. I publika
tionen redogjordes bl.a. för de olika rutinerna vid handläggning av både öppna och sekretess
belagda anläggningar och områden. Redovisningen av hemliga försvarsanläggningar skedde
genom sekretessbelagda kartor som av dåvarande Försvarsområdesbefälhavarna delgav
länsstyrelserna och berörda kommuner. Publikationen utgjorde en första översiktlig värde
beskrivning för öppet redovisade riksintresseområden inom totalförsvarets militära del.
Boverket och Försvarsmakten utgav gemensamt en reviderad och utvecklad version av
Försvarsmaktens deltagande i fysisk planering i PBL/NRL-underlag nr 41 år 1993. Den revi
derade versionen innehöll en tydligare värdebeskrivning för övnings- och skjutfält, flygplat
ser, elektromagnetiska försvarssystem samt ett särskilt avsnitt om vindkraft och sambands
system.
Försvarsmakten och Boverket utgav år 1998 ytterligare en uppdaterad version i PBL/NRLunderlag nr 47 med nya kartor för övnings- och skjutfält av riksintresse och influensområden
genom skottbuller från fin- och grovkalibriga vapen. Fälten, då kallade Bollaöarna, redo
visades enligt kartbilaga nr 12:2 med omgivningspåverkan genom beräknad ljudutbredning
90 (dB)Lcx från grovkalibriga vapen.
Försvarsmakten har således sedan år 1989 redovisat värdebeskrivningar för både övnings- och
skjutfält, flottiljflygplatser och hemliga försvarsanläggningar. Försvarsmakten har samtidigt
även redogjort för myndighetens rutiner och medverkan i fysisk planering. Efter riksdagens
försvarsbeslut år 2000 respektive år 2004 om avveckling av det tidigare invasionsförsvaret
och det senare beslutet från år 2009 om fortsatt inriktning (prop.2008/09:140, Ett användbart
försvar, bet.2008/09FöU:10, rskr. 2008/09:292) har Försvarsmakten sett över redovisningen
av riksintresseområdena. Ett resultat av arbetet är att Försvarsmakten med stöd av akustik
konsult låtit uppdatera beräkningar och kartredovisningar av ljudutbredning från skott- och
flygbuller vid samtliga skjutfält, skjutbanor och flygplatser. Högkvarteret redovisade år 2010
(dnr HKV 13 920:50775) de kvarvarande öppna riksintresseområdena till bl.a. Boverket och
samtliga länsstyrelser. Däri ingick en återkallelse av ett antal områden av riksintresse enligt
tidigare skrivelser 2006-01-26 (dnr 13 920:61220), ställd till bl.a. Boverket, samtliga länsstyrel
ser och berörda kommuner.
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2010 inleddes därefter ett omfattande arbete med att ta fram specifika kartor och värde
beskrivningar för alla riksintressen för totalförsvarets militära del. Underlaget samråddes med
länsstyrelser, Boverket och övriga myndigheter och resulterade i ett kompletterande beslut
av chefen för produktionsledningen 2013-09-16 (13 920:62366). I denna komplettering inklu
derades bilagor i form av en förteckning över de områden som utgör riksintressen samt en
riksintressekatalog med kartor och texter som beskriver riksintressena.
Försvarsmaktens ambition sedan 2013 är att löpande se över och vid behov korrigera redo
visningen av riksintressen. Detta genom att peka ut ytterligare områden där nya behov iden
tifierats och plocka bort områden som inte längre bedöms utgöra riksintressen. Den första
uppdateringen enligt denna modell skedde genom beslut om förnyad redovisning av riks
intressen och områden av betydelse 2015-03-18 (FM2015-3297:1). Till detta beslut bilades en
förteckning över de områden som utgör riksintresse samt separata riksintressekataloger för
respektive län. 2017 års version var uppbyggd på samma sätt.
Försvarsbeslutet som fattades 2015, Prop 2014/15:109, gällande försvarspolitisk inriktning
2016-2020 innebär en omriktning mot ett mer nationellt inriktat försvar. Det enskilt viktigaste
under försvarsinriktningsperioden var att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och
att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Detta har påverkat redovisningen såväl
av öppet redovisade riksintressen och områden av betydelse samt riksintressen som omfat
tas av sekretess. I 2018 års beslutade redovisning av riksintressen genomfördes utifrån dessa
ingångsvärden revideringar av flertalet värdebeskrivningar och andra texter, liksom att ytter
ligare ett antal riksintresseområden har tillförts redovisningen.
Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har över tid försämrats. Ett
väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Mot bakgrund av detta lämnade regeringen i
propositionen Totalförsvaret 2021–2025 (prop 2020/21:30, 2020-10-14) förslag till riksdagen
om mål och inriktning för det svenska försvaret. Riksdagen beslutade den 15 december 2020
att anta regeringens förslag till ett övergripande mål för totalförsvaret, nya mål för det militära
och civila försvaret, inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation samt förändringar i
Försvarsmaktens grundorganisation vilket bl.a. innebär att ett antal nya regementen återinrät
tas (bet. 2020/21:FöU4, rsk. 2020/21:135, rsk. 2020/21:136). Regeringen har därefter beslutat
om inriktning för Försvarsmakten 2021–2025 (dnr. Fö2018/01425, 2020-12-17).
Regeringens inriktning innebär dessutom att fem regementen och en flygflottilj återinrättas.
De regementen och den flygflottilj som har eller ska återetableras är Älvsborgs amfibie
regemente, Amf 4 i Göteborg, Norrlands dragonregemente, K 4 i Arvidsjaur, Dalregementet,
I 13 i Falun, Västernorrlands regemente, I 21 i Sollefteå med Jämtlands fältjägarkår (utbild
ningsdetachement) i Östersund, Bergslagens artilleriregemente, A 9 i Kristinehamn med
Villingsberg som skjutfält samt Upplands flygflottilj, F 16 i Uppsala. Valet av dessa platser
har skett med hänsyn till bland annat geografiska-, beredskaps- och utbildningsskäl. Detta
tillsammans med förstärkningarna av krigsorganisationen leder till ett ökat behov av investe
ringar i infrastruktur. Därutöver är tillgång till övnings- och skjutfält av avgörande betydelse
för Försvarsmaktens möjlighet att nå de politiskt uppsatta målen.
Det är med hänsyn till ovanstående som skyddet och anspråken av riksintressen och områden
av betydelse för totalförsvarets militära del framgent måste beaktas. Den genomförda över
synen av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del har bland
annat genomförts för att Försvarsmakten ska kunna tillväxa i enlighet med försvarsbeslutet.
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Myndigheter som bedriver verksamhet inom
riksintressen för totalförsvarets militära del
Försvarsmakten är enligt förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vatten
resurser m.m. sektorsmyndighet avseende redovisning av områden som av myndigheten
bedöms vara av riksintresse för totalförsvarets militära del. I begreppet militär del ingår även
andra myndigheters områden och verksamhet, så som Försvarets forskningsinstitut (FOI),
Försvarets radioanstalt (FRA) och Försvarets materielverk (FMV), varför Försvarsmakten före
träder även dessa vad gäller riksintressen och samhällsplanering. Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap ansvarar för riksintressen för totalförsvarets civila delar.
Försvarsmakten ansvarar för riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ MB) och är
enligt förordning (1998:869) om hushållning med mark- och vattenområden ansvarig för att
lämna uppgifter om sådana områden.
Militär verksamhet bedrivs i Sverige av Försvarsmakten (FM). Försvarsdepartementet (FÖ)
ansvarar för Sveriges militära försvar och dess stödmyndigheter. Myndigheterna under FÖ är
Försvarets materielverk (FMV), Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten (FM), Försvars
underrättelsedomstolen, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet (Siun),
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Den del
av dessa myndigheters verksamhet som är eller kan vara en del i att förbereda Sverige för
krig ingår i totalförsvaret. Utöver nämnda myndigheter är också Fortifikationsverket (FORTV)
i många delar så berörd att myndigheten bör inkluderas i begreppet. FM nyttjar gemensam
meteorologisk infrastruktur hos SMHI, där väderraderer är ett tydligt exempel, varför även
dessa anläggningar bedöms utgöra riksintresse för totalförsvarets militära del.

Beskrivning av myndigheten Försvarsmakten (FM)
Försvarsmakten är den myndighet som ansvarar för landets försvar. FM ska upprätthålla och
utveckla ett militärt försvars som ytterst kan möta ett väpnat angrepp. Myndighetens huvud
uppgift är, enligt förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten, att försvara
Sverige mot ett väpnat angrepp. Myndigheten ska därtill främja svensk säkerhet, bland annat
genom att upptäcka och avvisa kränkningar mot det svenska territoriet. Självständigt eller
i samverkan med andra myndigheter, länder och organisationer ska Sveriges suveräna rät
tigheter och svenska intressen värnas genom att konflikter och krig förebyggs och hanteras
såväl nationellt som internationellt. Med myndighetens befintliga förmåga och resurser ska FM
också kunna lämna stöd till civil verksamhet, förordning (2015:722). Grunden för FM verksam
het är förmågan till väpnad strid, varför myndigheten är beroende av övnings- och skjutfält,
sjöövningsområden, flygplatser m.m. för att säkerställa möjligheterna till övning och utbild
ning på dessa förmågor. För att upprätthålla förmågor att upptäcka och avvisa kränkningar
används en mängd tekniska system, vilka till stor del omfattas av försvarssekretess (OSL 15
kap 2§).
Försvarsmaktens högkvarter är lokaliserat till Stockholmsregionen. Verksamhet bedrivs över
hela landet, såväl på mark som till sjöss och i luften. Verksamhet bedrivs årets alla dagar, dyg
nets alla timmar.
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Beskrivning av myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom
försvar och säkerhet. Inom FOI forskar vi kring säkerhet på alla samhällsnivåer – nationellt,
regionalt och lokalt. Vi skapar, värnar och förmedlar relevant och integritetskritisk kunskap.
FOI:s kunskap är dessutom efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt. FOI ska
vara den främsta kunskapskällan för ökad förmåga och förnyelsekraft i totalförsvaret.
Vi stärker Sveriges säkerhet nu och i framtiden genom kunskapsuppbyggande verksamhet
och i mer kunskapstillämpande verksamhet. FOI är kunskapsbärare och expertstöd inom
försvar och säkerhet.
FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är
uppdragsfinansierad. Våra största uppdragsgivare är Försvarsmakten, Försvarets materiel
verk, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Vi har även
uppdrag för andra statliga myndigheter, kommuner och företag inom främst krisberedskapsoch säkerhetsområdet.
FOI verkar inom hela spannet av försvars- och säkerhetsfrågor. Vi gör säkerhetspolitiska ana
lyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och
forskning kring explosivämnen. Vi utvecklar beslutsstödsystem och system där människa,
teknik och organisation ska samverka. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar,
laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen
FOI har sitt huvudkontor i Kista i Stockholm. Dessutom finns verksamhet i Linköping, Umeå
och i Grindsjön utanför Stockholm.

Beskrivning av myndigheten Försvarets radioanstalt (FRA)
Förordning (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt beskriver myndighetens
uppgifter. FRA:s främsta uppgift är att bedriva signalspaning i syfte att kartlägga bl.a. yttre
militära hot, hot mot svensk personal under internationella insatser, internationell terrorism,
främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen och övriga internationella före
teelser som har betydelse för svensk utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitik. All signalspaning
är riktad mot utländska förhållanden och sker på uppdrag av regeringen, Regeringskansliet,
Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen inom Polismyndig
heten.
FRA bedriver även informationssäkerhetsverksamhet och ska ha hög teknisk kompetens inom
informationssäkerhetsområdet. FRA får efter begäran stödja sådana statliga myndigheter och
statligt ägda bolag som hanterar information som bedöms vara känslig från sårbarhetssyn
punkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt hänseende. FRA ska särskilt kunna stödja
insatser vid nationella kriser med it-inslag, medverka till identifiering av inblandade aktörer
vid IT-relaterade hot mot samhällsviktiga system, genomföra IT-säkerhetsanalyser och ge
annat tekniskt stöd.
Myndighetens huvudkontor finns på Lovö och verksamhet bedrivs över stora delar av landet.
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Beskrivning av myndigheten Försvarets materielverk (FMV)
Försvarets materielverk har bland annat till uppgift, enligt förordning (2007:854) med instruk
tion för Försvarets materielverk, att på uppdrag av Försvarsmakten hantera varor, upphand
la byggentreprenader, varor och tjänster samt att tillhanda logistiktjänster. Myndigheten bi
träder Försvarsmakten i materielförsörjnings- och logistikförsörjningsplanering samt med
materielsystemskunskap. FMV bedriver också tjänsteexport, militär luftfart och certifiering
för it-säkerhet i produkter och system. För att kunna bistå Försvarsmakten och andra myndig
heter med relevanta varor, så som utrustning och vapensystem, genomför myndigheten prov
och försök på ett antal verksamhetsplatser i landet.
FMV:s huvudkontor finns i Stockholm.

Beskrivning av Fortifikationsverket (FORTV)
Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges fastigheter för försvarsändamål. Myndig
heten har i uppdrag att leverera väl fungerade mark, anläggningar och lokaler för bland annat
Försvarsmakten och att utveckla den fortifikatoriska kompetensen för hela totalförsvaret.
Fortifikationsverket äger regementsbyggnader, kontor, träningsanläggningar, verkstäder,
skjutbanor, hamnar, flygplatser, anläggningar under jord, och den mark som Försvarsmakten
övar på. Av Fortifikationsverkets regleringsbrev för 2021 framgår att myndighetens verksam
het är en förutsättning för att Försvarsmaktens operativa förmåga ska kunna stärkas. Myndig
heten ska därför bidra till att Försvarsmaktens behov av anläggningar och fastigheter följer
den tillväxttakt som anges i regeringens beslut om inriktning för Försvarsmakten 2021-2025.
Fortifikationsverket är fastighetsägare för en stor del av de fastigheter där Försvarsmakten
bedriver verksamhet och utgör därför, utöver Försvarsmakten, sakägare i flera ärenden som
berör riksintressen för totalförsvarets militära del.

Beskrivning av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
(SMHI)
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut är, i enlighet med förordning (2009:974)
förvaltningsmyndighet för meteorologiska, klimatologiska, hydrologiska och oceanografiska
frågor. I detta uppdrag ingår bland annat uppgifter som att ta fram underlag som bidrar till god
samhällsplanering, förvalta den meteorologiska infrastrukturen inom området gemensamt
med FM, bedriva forskning, svara för varningstjänster och ha beredskap och biträda berörda
myndigheter vid allvarliga störningar i samhället. SMHI samråder också med Försvarsmakten
i frågor av allmän militär betydelse, förordning (2013:1045).
SMHI har sitt huvudkontor i Norrköping men bedriver verksamhet över hela landet.
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Redovisning av riksintressen, områden av
betydelse och tillhörande påverkansområden
för totalförsvarets militära del
Riksintressen för totalförsvarets militära del regleras i 3 kap 9 § miljöbalken. Av 3 kap 9 §
miljöbalken följer att mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret så långt
som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen.
Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anlägg
ningarna.
Av 3 kap 10 § miljöbalken framgår även att ett riksintresse för totalförsvarets militära del ska
ges företräde vid en avvägning mellan oförenliga riksintressen.
Riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del med tillhörande på
verkansområden visualiseras i karta enligt nedan. I detta avsnitt finns en kort beskrivning av
de olika typerna av områden. För att läsa mer om respektive riksintresse eller område av bety
delse se avsnitt värdebeskrivningar i katalogen.

Riksintressen
Försvarsmakten ansvarar för att redovisa riksintressen för totalförsvarets militära del enligt
3 kap 9 § andra stycket miljöbalken. Riksintressen för totalförsvarets militära del finns såväl
på land som till havs. De omfattar riksintressen som kan redovisas öppet, sådana som delvis
redovisas öppet samt riksintressen som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet.
För mer information om sådana riksintressen som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet
se avsnitt värdebeskrivning för riksintressen och områden av betydelse som helt eller delvis
omfattas av försvarssekretess.
		
Riksintressen på land
Öppet redovisade riksintressen på land kan exempelvis vara skjutfält, flygplatser, övnings
fält eller skjutbanor. Riksintressen för totalförsvarets militära del har pekats ut för att skydda
omistliga verksamhetsområden eller funktioner som krävs för att säkerställa att Försvarsmak
ten kan upprätthålla och utveckla ett militärt försvar av Sverige. För mer information om speci
fika riksintressen på land, se avsnitt värdebeskrivningar i katalogen.
Öppna riksintressen på land visualiseras i karta med en svart linje.
		
Riksintresse i havet (sjöövningsområden)
Sjöövningsområden krävs för att fartygsförbanden i samverkan med flyg- och helikopterför
band ska kunna öva Försvarsmaktens huvuduppgift, förmågan till väpnad strid. Utpekade
sjöövningsområden av riksintresse syftar till att bevara möjligheten att bedriva verksamhet
inom områden med bland annat olika kust- och havsförhållanden samt skilda metrologiska
och hydrologiska förhållanden. Det är av vital betydelse för Försvarsmakten att övningsverk
samheten inom sjöövningsområdena säkerställs även på lång sikt.
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Fysiska hinder över, på eller under vattnet såväl som tekniska hinder riskerar att påverka möj
ligheterna att nyttja sjöövningsområdena för övning och utbildning utan störning.
Riksintresse i havet (sjöövningsområde) visualiseras i karta med en ljusblå yta.

Områden av betydelse
Försvarsmakten ansvarar för att redovisa områden av betydelse för totalförsvarets militära del
enligt 3 kap 9 § första stycket miljöbalken.
Område av betydelse på land
Öppet redovisade områden av betydelse på land kan exempelvis vara verksamhetsområden,
anläggningar eller områden med infrastruktur som är av betydelse för Försvarsmyndigheternas
möjlighet att bedriva nödvändig verksamhet. För mer information om specifika områden av
betydelse på land, se avsnitt värdebeskrivningar i katalogen
Områden av betydelse på land visualiseras i karta med en svartstreckad linje.
		
Lågflygningsområden
Lågflygningsområden utgör områden av betydelse enligt 3 kap 9 § första stycket miljöbalken.
Dessa områden uppfyller tillsammans nödvändiga och värdefulla kriterier för lågflygning. Att
utföra flyguppdrag på låg höjd är en avgörande förmåga för Försvarsmaktens flygförband, där
för är tillgång till områden som möjliggör övning av denna förmåga av största vikt. Utpekade
lågflygningsområden möjliggör bland annat övning i olika typer av terräng, samövningar med
markförband i anslutning till övnings- och skjutfält och att lågflygning kan bedrivas i anslut
ning till flygflottiljernas lokalisering.
En ökad mängd höga objekt i lågflygningsområden kan skada möjligheten att nyttja området
på ett utifrån Försvarsmaktens uppdrag ändamålsenligt sätt, vilket skulle påtagligt motverka
totalförsvarets intressen. Försvarsmakten kommer därför beakta hur ett föreslaget högt
objekt inom ett lågflygningsområde skulle påverka värdet av detta.
Lågflygningsområden visualiseras i karta med en blåstreckad yta.

Påverkansområden
I de flesta fall medför den verksamhet som bedrivs inom ett riksintresse eller område av bety
delse (skjut-, spräng-, hamn-, flygverksamhet, radar, sensorer, kommunikationsanläggningar
etc.) en omgivningspåverkan. När det är möjligt redovisas omgivningspåverkan i form av olika
typer av påverkansområden. Detta för att tydliggöra planeringsförutsättningarna för kom
muner, länsstyrelser, andra myndigheter och övriga aktörer. Påverkansområdena tydliggör
utbredning och typ av omgivningspåverkan för verksamheten som bedrivs inom riksintresset
eller området av betydelse. Därtill anger de inom vilka områden olika typer av åtgärder riske
rar att innebära påtaglig skada på riksintresset eller området av betydelse för totalförsvarets
militära del.
		
Påverkansområde för buller eller annan risk
Påverkansområde för buller eller annan risk är ett område vars utbredning kan sträcka sig
utanför det geografiska område som utgör själva riksintresset eller området av betydelse för
totalförsvarets militära del. Inom detta påverkansområde kan den verksamhet som bedrivs
inom riksintresset eller området av betydelse påverka omgivningen, genom exempelvis buller
eller andra risker.
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Vissa mark- och vattenåtgärder inom påverkansområde för buller eller annan risk kan i sin
tur påverka den verksamhet som bedrivs och riskerar således att påtagligt skada de värden
som utgör riksintresset eller område av betydelse. Inom ett påverkansområde för buller eller
annan risk riskerar exempelvis tillkomst av störningskänslig bebyggelse (bostäder, skolor och
vårdlokaler) skada riksintresset eller området av betydelse.
För mer information om buller se avsnitt buller.
Påverkansområde för buller eller annan risk visualiseras i karta med en rosafärgad yta.
		
Påverkansområde övrigt
Ett påverkansområde övrigt är ett område kring ett riksintresse eller område av betydelse
för totalförsvarets militära del. Uppgifter om den exakta lokaliseringen av riksintresset eller
området av betydelse samt uppgifter om vilken verksamhet som bedrivs där omfattas av
sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Själva påverkans
området omfattas inte av sekretess. Utpekandet av ett påverkansområde övrigt säkerställer
Försvarsmaktens möjlighet att bevaka att åtgärder som sker i området inte medför skada på
riksintresset eller området av betydelse. Vilka åtgärder som riskerar att skada riksintresset
eller området av betydelse kan inte anges på förhand.
Påverkansområde övrigt visualiseras i karta med en lilafärgad yta.
		
Område med särskilt behov av hinderfrihet
Område med särskilt behov av hinderfrihet tillhör alltid ett eller flera skjut- eller övningsfält
av riksintresse eller område av betydelse för totalförsvarets militära del. Området anger en
yta inom vilken det föreligger ett särskilt behov av att säkerställa hinderfrihet i anslutning till
riksintresset eller området av betydelse. Detta främst i syfte att möjliggöra samövning mellan
Försvarsmaktens flygande förband och markförband. Exempel på sådan verksamhet är inflyg
ning med helikopter, understödjande av markstridsförband, övning med luftvärnssystem mot
flygande mål eller flygbekämpning av markmål.
Tillkommande höga objekt inom område med särskilt behov av hinderfrihet riskerar att skada
värdet av det riksintresse eller område av betydelse området tillhör, och därigenom medföra
påtaglig skada på detta. Försvarsmakten kommer därför beakta hur ett föreslaget högt objekt
inom område med särskilt behov av hinderfrihet skulle påverka värdet av berört riksintresse
eller område av betydelse, avseende möjligheten att nyttja detta för den verksamhet som
ligger till grund för det särskilda behovet av hinderfrihet.
Område med särskilt behov av hinderfrihet visualiseras i karta med en grönstreckad yta.
Stoppområde för höga objekt
Ett stoppområde för höga objekt är ett påverkansområde kring en flygplats som utgör
riksintresse för totalförsvarets militära del. Inom stoppområde för höga objekt riskerar vind
kraftverk och andra höga objekt att medföra påtaglig skada på riksintresset, då sådana
påverkar möjligheterna till säkra start- och landningar för den flygande verksamheten.
Stoppområde för höga objekt visualiseras i karta med en ljust rosafärgad yta.

14

MSA-område
Ett MSA-område är ett påverkansområde kring en flygplats. Militär definition av MSA avser
”Minimum Safe Altitude”. MSA anger den minimihöjd kring en militär flygplats inom vilken
det är säkert att genomföra in- och utflygningar. MSA syftar till att säkerställa möjligheten att
genomföra visuell inflygning till en flygplats.
Ett militärt MSA-områdes utbredning utgörs av en radie om 46 km från berörda flygbanors
mittpunkt. Gränsen för vad som utgör en säker höjd beräknas från MSA-områdets högsta
objekt eller terrängformation (höjd i meter över havet). MSA-områden delas in i kvadranter
angivna efter väderstreck enligt följande: NV, NO, SV och SO.
MSA-område visualiseras i karta med en blå cirkel.
Stoppområde för vindkraftverk
Ett stoppområde för vindkraft är ett påverkansområde kring en väderradar. Väderradarer ut
gör skyddsvärd meteorologisk infrastruktur och utgör ett riksintresse. Dessa ägs av SMHI
men kravställs av Försvarsmakten. Väderradarer riskerar framför allt att skadas av vindkraft
setableringar. Det finns därför en internationell överenskommelse att inga vindkraftverk ska
uppföras inom en fem kilometers radie från en väderradarstation. Detta område utgör därför
stoppområde för vindkraftverk. Även andra höga objekt riskera skada riksintresset varpå en
analys behöver genomföras av Försvarsmakten innan sådana uppförs inom området.
Stoppområde för vindkraftverk visualiseras i karta med en orangefärgad cirkel.
Påverkansområde väderradar
Ett påverkansområde väderradar är ett påverkansområde kring en väderradar. Inom detta
område riskerar vindkraft och andra höga objekt skada väderradarstationen varför särskilda
analyser behöver genomföras av Försvarsmakten innan sådana uppförs. Ett påverkansom
råde väderradar utgörs av ett cirkulärt område med 50 kilometers radie i förhållande till
väderradarstationen
Påverkansområde väderradar visualiseras i karta med en rödstreckad cirkel.
Påverkansområde civil flygplats
Försvarsmakten har i händelse av kris och väpnad konflikt behov av att bland annat nyttja
civila flygplatser. Vissa civila flygplatser som Försvarsmakten har behov av att nyttja utgör
område av betydelse enligt MB 3 kap 9 § första stycket. Kring dessa civila flygplatser redo
visas ett påverkansområde civil flygplats inom vilket ett behov av hinderfrihet finns. Inom
påverkansområdet riskerar uppförandet av höga objekt skada området av betydelse då dessa
kan utgöra flygsäkerhetsrisker och därmed påverka Försvarsmaktens möjlighet att nyttja flyg
platsen.
Påverkansområde civil flygplats visualiseras i karta med en rödstreckad yta.
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Exempel på remisser till Försvarsmakten
Det är Försvarsmakten som i egenskap av sektorsmyndighet gör bedömningen om en åtgärd
medför påtaglig skada på ett riksintresse eller område av betydelse för totalförsvarets militära
del.
Vilka åtgärder inom påverkansområdena som kan innebära risk för påtaglig skada på riks
intresset eller ett område av betydelse kan inte i detalj anges på förhand. Risken bedöms i
varje enskilt fall utifrån lokala förutsättningar. Ibland baseras myndighetens bedömning av
information som omfattas av försvarssekretess. Slutlig bedömning sker först när det mot
stående intresset angivits. Ett exempel på risk för påtaglig skada är när störningskänslig
bebyggelse (så som skolor, vårdlokaler och bostäder) etableras inom ett påverkansområde
för skjutfält eller flygplats. Risken består i dessa fall av att Försvarsmaktens verksamhet vid
kommande prövningar enligt miljöbalken begränsas.
I hela landet behöver följande ärenden remitteras till Försvarsmakten:
– Samtliga ärenden som rör höga objekt (högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyg
gelse samt samtliga objekt högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. Med sam
manhållen bebyggelse avses de områden som utgör tätort på lantmäteriets översiktskarta
1:250 000).
– Samtliga översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, tematiska översiktsplaner samt alla
tillägg till dessa.
– Samtliga ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken för nya eller utökning av befintliga
täkter (så som grus, sand m.m.).
– Samtliga ärenden/projekt gällande riksvägar och europavägar i hela landet samt alla ären
den/projekt rörande elvägar.
– Samtliga ärenden som rör järnvägar (nyetablering, förändring, avveckling).
– Samtliga ärenden som rör kablar och ledningar (både luft- och markkablar) på land som
utgör del av tranmissionsnätet och tidigare stamnätet.
– Samtliga ärenden som rör sjökablar (till havs och i kustområden).
– Samtliga VA-planer.
– Samtliga ärenden rörande flygplatser (framförallt ärenden som berör 6 kap 4 § luftfarts
förordningen (2010:770)).
– Samtliga ärenden avseende tillstånd för nya, förändring av eller nedläggning av tillstånds
pliktiga hamnar eller tillståndspliktig hamnverksamhet.
– Samtliga ärenden som rör områdesskydd enligt MB 7 för Natura 2000.
I samverkan med Bergstaten deltar Försvarsmakten i beredningen av ärenden gällande
undersökningstillstånd.
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Inom påverkansområden för buller eller annan risk samt påverkansområde övrigt behöver
även följande ärenden remitteras till Försvarsmakten:
– Samtliga plan- och lovärenden oavsett byggnadshöjd.
– Samtliga ärenden som rör områdesskydd enligt MB 7 kap (så som naturreservat, vatten
skydd m.m.). Detta gäller även inom de av Fortifikationsverkets fastigheter som inte utgör
riksintressen eller ligger inom påverkansområden.
– Samtliga ärenden som rör vägar.
– Större avverkning av skog.
– Samtliga ärenden som rör kablar och ledningar.
Inom sjöövningsområden behöver även följande ärenden remitteras till Försvarsmakten
– Samtliga plan- och lovärenden som berör kusten (inom 100 meter från strandlinjen) inom
sjöövningsområdet. Plan- och lovärenden som befinner sig på land, men inte i anslutning
till havet, behöver inte remitteras.
Eftersom samtliga ärenden som rör höga objekt (se punkten 1 ovan) behöver remitteras till
Försvarsmakten, oavsett placering i landet, gäller inga särskilda riktlinjer för remisser inom
följande områden: stoppområde för höga objekt, stoppområde för vindkraftverk, påverkans
område för luftrum/MSA-område, område med särskilt behov av hinderfrihet.
För landets länsstyrelser berörs exempelvis följande ärenden
– Samtliga ärenden som rör höga objekt (högre än 20 meter utanför sammanhållen
be
byggelse samt samtliga objekt högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggel
se. Med sammanhållen bebyggelse avses de områden som utgör tätort på lantmäteriets
översiktskarta 1:250 000).
– Samtliga översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, tematiska översiktsplaner samt alla
tillägg till dessa.
– Samtliga ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken för nya eller utökning av befintliga
täkter (så som grus, sand m.m.).
– Samtliga ärenden avseende tillstånd för nya, förändring av eller nedläggning av tillstånds
pliktiga hamnar eller tillståndspliktig hamnverksamhet.
– Samtliga ärenden som rör områdesskydd enligt MB 7 för Natura 2000 i hela landet.
– Samtliga ärenden som rör områdesskydd, inom påverkansområden för buller eller annan
risk samt inom påverkansområde övrigt.
– Samtliga plan- och lovärenden som berör kusten (inom 100 meter från strandlinjen) inom
sjöövningsområdet. Plan- och lovärenden som befinner sig på land, men inte i anslutning
till havet, behöver inte remitteras.
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För landets kommuner berörs exempelvis följande ärenden
– Samtliga ärenden som rör höga objekt (högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyg
gelse samt samtliga objekt högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. Med sam
manhållen bebyggelse avses de områden som utgör tätort på lantmäteriets översiktskarta
1:250 000).
– Samtliga översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, tematiska översiktsplaner samt alla
tillägg till dessa.
– Samtliga plan- och lovärenden inom påverkansområden för buller eller annan risk samt
inom påverkansområde övrigt.
– Samtliga ärenden som rör områdesskydd, inom påverkansområden för buller eller annan
risk samt inom påverkansområde övrigt.
– Samtliga plan- och lovärenden som berör kusten (inom 100 meter från strandlinjen) inom
sjöövningsområdet. Plan- och lovärenden som befinner sig på land, men inte i anslutning
till havet, behöver inte remitteras.
Försvarsmakten förutsätter att de på kartorna redovisade riksintresseområdena enligt MB 3
kap 9 § andra stycket med tillhörande påverkansområden (omgivningspåverkan) anges i
översiktsplanerna för de kommuner som berörs. Försvarsmakten förutsätter även att de på
kartorna redovisade områdena av betydelse för totalförsvaret (MB 3 kap 9 § första stycket)
redovisas i översiktsplanen som markanspråk.
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Buller
En stor del av den verksamhet som bedrivs av totalförsvarets militära del innebär omgivnings
påverkan i form av buller. Det är framför allt buller från skjutbanor, övnings- och skjutfält samt
flygbuller från flygplatser och flottiljer.
Såväl miljöbalken (MB) som plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF)
innehåller uttryckliga krav på hänsyn till allmänna intressen som hälsa och säkerhet. Buller kan
få konsekvenser för människors hälsa, och därför ska de som planlägger och prövar bygglov
väga in ljudmiljön i bedömningen.1
Försvarsmaktens grundinställning är att ingen ny bostadsbebyggelse eller annan störnings
känslig bebyggelse (ex. utbildnings- och vårdlokaler) ska planeras inom områden som beräk
nas utsättas för buller från skjut- och sprängverksamhet eller flygverksamhet som överskrider
rekommenderade riktvärden. Detta då det riskerar att påtagligt skada riksintressen för total
försvarets militära del. Detsamma gäller nya områden för friluftsliv och rekreation.

Miljötillstånd
Militär verksamhet som exempelvis skjutfält och flygflottiljer är tillståndspliktig då den be
döms som miljöfarlig verksamhet bland annat på grund av bullerstörningar. Ansökningar om
tillstånd för miljöfarlig verksamhet ska beskriva den verksamhet som totalförsvarsmyndig
heterna behöver genomföra på den specifika platsen. Behovet grundar sig i de uppdrag som
myndigheterna fått från riksdag och regering. Tillstånd för verksamhet för totalförsvarets
militära del ska alltid prövas av länsstyrelsen, enligt MB 9 kap 8 §. Det är upp till den prövande
myndigheten att avgöra vilket underlag som behöver redovisas i en tillståndsansökan. Till
ståndet anger ramar för och begränsningar av den bullerstörande verksamhetens omfattning.
Omfattningen av störningskänslig bebyggelse (ex. bostäder) och människor som påverkas
av buller från den prövade verksamheten (ex. ett skjutfält eller en flygplats) är en betydande
faktor i tillståndsprövningen. I en tillståndsansökan ingår bland annat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den beräknade ljudutbredning som den planerade verksamheten
förväntas medföra redovisas. Ett exempel på uppgift som kan behöva redovisas är hur nu
läget ser ut vad gäller förekomsten av störningskänslig bebyggelse inom ljudutbredningsom
rådena. Miljötillståndet kan reglera hur mycket och hur ofta, samt när på dygnet, veckan och
året olika typer av bullrande verksamhet får ske. Förekomsten av störningskänslig bebyggelse
inom ljudutbredningsområdet riskerar alltid att begränsa verksamheten.
Värdet av ett gällande tillstånd för miljöfarlig verksamhet (ex. ett skjutfält eller en flygplats)
ligger i möjligheten att utbilda och öva förband för att nå den efterfrågade operativa effekten.
På så sätt skapas förutsättningar att försvara Sverige och landets intressen.
Sammantaget innebär ovanstående att Försvarsmakten behöver säkerställa att det inte till
kommer ny eller utökad störningskänslig bebyggelse inom ljudutbredningsområdena, efter
som det riskerar att medföra begränsningar i tillstånden och således skada på riksintressena
och myndigheternas möjligheter att utföra de uppdrag som beslutats av riksdag och regering

1
Boverket (2017). Regler om buller. https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/buller/regler-om-bul
ler/ Hämtad 2021-07-30.
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Buller från militär flygverksamhet
Redovisningen av omgivningspåverkan från flottiljflygplatser och övningsflygplatser (”påverkansområde för buller eller annan risk”) bygger främst på beräknade ljudnivåer från dimen
sionerande verksamhet med flygplan och helikoptrar.
Försvarsmakten redovisar normalt ett påverkansområde som utgår från beräknad ljudnivå
LAmax 80 dBA från den dimensionerande verksamheten vid flygplatsen. Bakgrunden till den
valda nivån om LAmax 80 dBA är dels riktvärdet LAmax 70 dBA från flygplatser ur förordning
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Dels grundar den sig på bullerisoleringsvillkor för permanentbostäder enligt gällande miljötillstånd för flottiljflygplatserna, som gäller
vid överskridande av LAmax 90 dBA. Det är enbart momentant start eller landningsbuller som
ligger till grund för beräkningen av de maximala värdena, LAmax, för buller från militär luftfart.
Vanligtvis är det flygningar med stridsflygplan, 450 rörelser per år, som utgör utgångspunkten
för beräkningarna.
Härutöver bör noteras att det i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
preciseras i 1§ sista stycket att riktvärdena i förordningen inte gäller buller från militära luft
fartyg som utför flygningar för militära ändamål. Detsamma betonas i slutbetänkandet från
Bullersamordningsutredningen (SOU 2013:67) där det anges att bestämmelserna i föreslagna
förordningar inte gäller militär trafik.
Av proposition 1993/94:215, Handlingsplan mot buller, framgår också att toleransen mot
buller från militär verksamhet bör vara högre än från annan verksamhet. Detta med anledning
av det allmänna intresset att Försvarsmakten effektivt ska kunna utbilda och öva krigsförband
i fredstid.
Utifrån förutsättningar ovan har Försvarsmakten bedömt att en rimlig avgränsning av påver
kansområdet av det riksintresse som flygplatserna representerar anges till beräknad utom
husnivå LAmax 80 dBA. Försvarsmakten har med detta valt att för sin del lägga gränsen för att
motsätta sig tillkomst av bostäder och annan störningskänslig bebyggelse vid en högre nivå
än det av trafikbullerförordningen fastställda riktvärdet. Ny bostadsbebyggelse eller annan
störningskänslig bebyggelse (ex. vård- och utbildningslokaler) inom det område som beräknas
utsättas för LAmax 80 dBA bedöms därmed medföra risk för påtaglig skada på riksintresse.

Buller från skjutverksamhet och sprängning
Redovisningen av omgivningspåverkan från skjutbanor och skjutfält (”påverkansområde för
buller eller annan risk”) bygger främst på beräknade ljudnivåer från dimensionerande vapen
och ammunition vid aktuellt skjutfält och skjutbana.
Avgränsningen av den omgivningspåverkan som kan ha betydelse för samhällsplaneringen
bygger på Försvarsmaktens bedömning av vilka vapen och vilken ammunition som på respek
tive fält kan vara dimensionerande för störningsupplevelser i omgivningen och få effekt vid en
tillståndsprövning av verksamheten på fältet. Avgränsningen har i något fall, för att underlätta
tillämpningen, anpassats till naturliga gränser så som vägar och höjder.
Försvarsmakten bedriver skjutverksamhet främst inom särskilt avgränsade skjut- och
övningsfält eller inom områden som tidvis är avlysta för skjutning. Försvaret använder finkali
briga och grovkalibriga vapen samt har spräng- och minröjningsövningar.
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Utgångspunkten är tillämplig riktvärdesnivå för finkalibriga enligt Naturvårdsverket allmänna råd, NFS 2005:15 och för grovkalibriga vapen enligt regeringsbeslut 1998-04-16, dnr
Fö98/928/MIL. Vald riktvärdesnivå och vapen- respektive ammunitionstyp bygger i sin tur på
gällande miljötillstånd eller pågående miljöprövning av fältet.
Försvarsmaktens huvuduppgift är enligt riksdagens beslut förmåga till väpnad strid. Det är
därför väsentligt att övningsverksamheten med både skarp och lös ammunition, sprängningar
och annat på de befintliga övnings- och skjutfälten kan säkerställas på lång sikt. Förvarsbeslut 2020 (Prop. 2020/21:30, Totalförsvaret 2021-2025) innebär att antalet krigsförband
i krigsorganisationen succesivt utökas under perioden 2021-2030, vilket i förlängningen
betyder att organisationen förstärks med både personal och materiel. Förstärkningar av krigs
organisationen leder bland annat till ett ökat behov av investeringar i infrastruktur. Tillgång
till övnings- och skjutfält är av avgörande betydelse för Försvarsmaktens möjlighet att nå de
politiskt uppsatta målen i Förvarsbeslut 2020 (Prop. 2020/21:30, Totalförsvaret 2021-2025).

Riktvärden för finkalibrig ammunition
Bullret från finkalibriga vapen är kort och snärtigt. Det är ett impulsljud och mäts med inte
grationstiden 35 millisekunder och med den normala frekvensvägningskurvan A. Därför anger
Försvarsmakten skottbuller från finkalibriga vapen i dBA, Impuls.
Naturvårdsverket har i allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15) angivit riktvär
den för buller från skjutbanor för finkalibrig ammunition (< 20 mm). Riktvärden för finkalibrig
ammunition (under 20 mm) vid nyetablering av störningskänslig bebyggelse är sammanfatt
ningsvis 65 dBA, Impuls för verksamhet dag- och kvällstid under vardagar, 60 dBA, Impuls
kvällstid under lördagar och söndagar samt 55 dBA, Impuls under nätter.

Riktvärden för grovkalibrig ammunition och sprängning
Buller från grovkalibriga vapen och sprängningar är mera långdraget och dovt. Det innehåller
en stor andel lågfrekvent ljud och därför använder Försvarsmakten frekvensvägningskurva
C. Integrationstiden anges oftast till en sekund för att bäst motsvara störningsupplevelsen.
Skottbuller från grovkalibriga vapen och sprängningar anges därför i dBC, Lx.
Regeringen beslutade 1998 (regeringsbeslut 1998-04-16, dnr Fö98/928/MIL) om riktlinjer för
grovkalibrig ammunition och sprängning. Riktvärden för grovkalibrig ammunition (20 mm och
däröver) vid nyetablering av störningskänslig bebyggelse gäller 90 dBC, Lx vid fler än 100
skott per år och 95 dBC, Lx vid färre skott än 100 per år.
Försvarsmakten ska tillämpa riktlinjerna vid planering av den egna verksamheten vid övningsoch skjutfälten. Underlaget till riktlinjerna har utarbetats av Försvarsmakten tillsammans
med Naturvårdsverket. Arbetet grundas på en rapport från Institutionen för miljömedicin vid
Göteborgs universitet, rapport 1/94 Störningar av buller från skjutfält med tunga vapen.2

2
Naturvårdsverket. Buller från skjutbanor och skjutfält. https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning
ar/Buller/Buller-fran-skjutbanor-och-skjutfalt/ Hämtad 2021-07-29.
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Bullerberäkningar
Beräkningarna Försvarsmakten använder har utförts med programmet Skuddlyd, som bygger
på en samnordisk modell för skottbullerberäkningar. Modellen togs fram under 1980-talet av
Fortifikationsverket och dess motsvarigheter i Norge och Danmark, och är i allt väsentligt den
samma som den nomogrammodell som togs fram av Naturvårdsverket vid samma tid.
Det digitala beräkningsprogrammet har utvecklats så att det sedan omkring tio år tillbaka
medger att terrängdatabasen läggs in som en beräkningsförutsättning. Detta medger kartbe
skrivning av skärmande effekter mellan skjutplats och olika mottagarpunkter.
Beräkningarna bygger på mätvärden som registrerats under kontrollerade former för olika
typer av vapen och ammunition. Beräkningarna sker i 50- eller 100-meterssteg, vilket innebär
att ljudnivån i ett mycket stort antal punkter registreras. Beräkningarna överförs därefter till
digitalt kartunderlag efter beställarens önskemål och behov. Generellt utförs beräkningarna
med förutsättningen medvind från skjutplatsen till samtliga mottagarpunkter för att spegla
varierande vindriktningar över längre tid. Kompletterande mätningar visar att beräkningarna
har en hög tillförlitlighet.

Tillkommande bostadsbebyggelse eller annan störningskänslig bebyggelse inom ”påverkansområde för buller eller annan risk”
Det påverkansområde för militärt flygbuller eller skottbuller som är utpekat i riksintresse
preciseringen (”påverkansområde för buller eller annan risk”) utgör inget generellt förbud
mot byggnation. Varje åtgärd prövas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Det som
Försvarsmakten har att beakta och yttra sig om, i egenskap av sektorsmyndighet för totalför
svarets militära del, är huruvida olika åtgärder kan medföra påtaglig skada på riksintresset. De
bedömningar Försvarsmakten gör om risk för påtaglig skada på riksintresse när det gäller ny
störningskänslig bebyggelse grundar sig i reglerade riktvärden för buller och i relation till de
miljötillstånd som finns för exempelvis ett skjutfält eller en flottiljflygplats. Dessa riktvärden
grundar sig i sin tur på nivåer av buller som kan påverka människors hälsa och möjlighet till
god livskvalitet.
Om fler människor bor och vistas inom det bullerutsatta området riskerar det att medföra
begränsningar eller förbud av den bullrande verksamhet som bedrivs vid flygplatsen eller
skjutfältet. Begränsningar eller förbud av den tillståndspliktiga verksamheten vid ex. flygplat
sen eller skjutfältet skulle påtagligt försvåra utnyttjandet av flygplatsen eller skjutfältet och
således innebära påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del.

Bedömning av påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära
del
Försvarsmakten kommer till följd av ovan att vara mycket restriktiv i sin bedömning av planoch lovärenden som avser tillkomst av ny bostadsbebyggelse eller annan störningskänslig
bebyggelse (ex. vård- och utbildningslokaler) inom ”påverkansområde för buller eller annan
risk”. Detsamma gäller nya områden för friluftsliv och rekreation.
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Risken för påtaglig skada består av möjliga begränsningar för verksamheten vid framtida för
nyade miljöprövningar till följd av ökat antal individer som kan uppleva störningar. Försvars
makten hänvisar till förarbetena till naturresurslagen (prop. 1985/86:3, sid 73 ff. och 168 ff.)
och miljöbalken (prop. 1997/98:45, sid 34) för vidare läsning. Förutsättningarna gällande
påtaglig skada bedöms alltid i varje enskilt fall utifrån det specifika miljötillståndet och den
verksamhet som bedrivs på respektive fält eller flygplats. Läs mer i värdebeskrivningen för de
specifika riksintressena.
Tillkomst av störningskänslig bebyggelse i områden som utsätts för beräknade bullernivåer
överskridande riktvärdena bedöms kunna få prejudicerande verkan och medföra påtaglig risk
för tillkomst av ytterligare störningskänslig bebyggelse i området. Den kumulativa effekten
innebär att Försvarsmakten i vissa fall bedömer att även mindre åtgärder på sikt innebär risk
för påtaglig skada.
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värdebeskrivningar
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Värdebeskrivning för riksintressen och
områden av betydelse som helt eller delvis
omfattas av försvarssekretess
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Värdebeskrivning för riksintressen och
områden av betydelse som helt eller delvis
omfattas av försvarssekretess
Försvarsmakten redovisar inte riksintressen eller områden av betydelse som omfattas av
sekretess med specifika värdebeskrivningar. Dessa redovisas istället med följande generella
värdebeskrivning.
Inom vissa områden och vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet för totalförsvaret som av
sekretesskäl inte kan redovisas helt öppet. Dessa områden kan vara områden av riksintresse
eller områden av betydelse för totalförsvaret enligt miljöbalken 3 kap. 9 §. Flertalet anlägg
ningar är fortifikatoriskt skyddade och byggda ovan eller under mark, eller insprängda i berg.
Tillsammans med Försvarsmaktens övriga förmågor bidrar dessa områden och anläggningar
till den samlade försvarseffekten.
Nedan följer exempel på anläggningar och områden som omfattas sekretess och som kan
utgöra riksintresse eller område av betydelse:
– anläggningar för ledning, t.ex. stabsplatser, ledningscentraler
– anläggningar för underrättelser, t.ex. radaranläggningar, grupperingsplatser för mobila
system
– anläggningar för samband och kommunikation, t.ex. signalstationer och radiolänkstationer
– anläggningar för vapen, t.ex. grupperingsplatser för olika vapen
– anläggningar för fartyg, t.ex. fartygstunnlar
– anläggningar för luftfartyg, t.ex. berghangarer, flygbaser, helikopterbaser
– anläggningar för förråd, t.ex. ammunitionsförråd och drivmedelsförråd
– prioriterade anläggningar, vägar och områden som ingår i planer för totalförsvaret
– nyttjandet av anläggningar för kommunikation och transport, t.ex. vissa vägar och farleder
– områden som planeras att ianspråktas för utbyggnad av ovanstående anläggningar
– områden som nyttjas inom ramen för gällande försvarsplanering
Uppgift om anläggningarnas och områdenas specifika lokalisering och den verksamhet som
där bedrivs omfattas i olika utsträckning av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Detta då sådana uppgifter riskerar att röja skyddsvärd information
om till exempel kapacitet, inriktning, sårbarhet, understödda system m.m. Röjande av sådana
uppgifter kan skada landets försvar eller på annat sätt vålla fara för rikets säkerhet.
I vissa fall kan riksintressen eller områden av betydelse som omfattas av sekretess kräva
utökad lovplikt genom särskilda områdesbestämmelser, eller förordnande enligt 11 kap 12 §
PBL. Dessa beslutas av Länsstyrelsen och gäller för ett specifikt geografiskt område. Läns
styrelsen får i dessa fall vid behov en separat redovisning av föreliggande riksintresse från
Försvarsmakten.
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Påverkansområde övrigt

För vissa anläggningar och områden har Försvarsmakten valt att redovisa ett påverkansområ
de övrigt för att säkerställa att mark- och vattenåtgärder i området inte medför skada på riksin
tresset eller området av betydelse. Sådana påverkansområden utgör delvis öppet redovisade
riksintressen eller område av betydelse. Påverkansområdet i sig omfattas inte av sekretess.
Vilka åtgärder som riskerar att skada riksintresset eller området av betydelse kan inte anges
på förhand. Inom påverkansområde övrigt begär Försvarsmakten till exempel in remisser i
samtliga plan- och lovärenden enligt Plan- och bygglagen (PBL).
Påverkansområde övrigt visualiseras med ett lilafärgat fält i kartan.

Områden som inte kan redovisas öppet
En del riksintressen eller områden av betydelse för totalförsvarets militära del kan av sekre
tesskäl inte redovisas på karta. Sådana riksintressen eller områden av betydelse bevakar För
svarsmakten genom att begära in remisser av vissa typer av ärenden i hela landet. Exempel på
sådana remisser är ärenden som rör höga objekt, sjökablar, översiktsplaner m.m.

Bedömning av påtaglig skada och möjliga synergier
Vilka åtgärder som riskerar att skada riksintresset eller området av betydelse kan inte anges
på förhand. Detta då sådana uppgifter riskerar att röja skyddsvärd information om till exempel
kapacitet, inriktning, sårbarhet, understödda system m.m. Röjande av sådana uppgifter kan
skada landets försvar eller på annat sätt vålla fara för rikets säkerhet.
Försvarsmakten gör en bedömning i varje enskilt fall avseende huruvida förändringar i markoch vattenanvändningen bedöms medföra påtaglig skada på värde utgör riksintresset eller
området av betydelse. Det är endast Försvarsmakten som kan göra bedömningen av om en
åtgärd medför påtaglig skada på ett riksintresse eller område av betydelse för totalförsvarets
militära del som omfattas av försvarssekretess.
Försvarsmakten kan konstatera att det finns möjliga synergier med andra intressen för en del
riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del som omfattas av för
svarssekretess. Dessa möjliga synergier kan inte anges på förhand då sådana riskerar att röja
skyddsvärd information som omfattas av försvarssekretess.

TM0085 – OMRÅDE AV BETYDELSE FÖRSVARSMAKTENS
CENTRALLAGER, ARBOGA KOMMUN
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TM0085 – OMRÅDE AV BETYDELSE FÖRSVARSMAKTENS
CENTRALLAGER, ARBOGA KOMMUN
Försvarsmaktens omställning från invasionsförsvar till insatsförsvar ställer nya krav på logis
tiken inom myndigheten. Centrallagret i Arboga är en central del i det nya försörjningskoncep
tet som har tagits fram för att möta myndighetens behov vad gäller försörjning av materiel,
kläder och annan utrustning.
Byggnaden som huserar centrallagret uppnår 25 m i takhöjd, utgör 45 000 kvadratmeter och
är en stor potential för Försvarsmakten. Centrallagret utgör en del i ett helhetskoncept där
slutanvändarna i kedjan återfinns vid förband runt om i hela landet. Lagrets lokalisering är
därför noga genomtänkt då närheten till civil infrastruktur så som flygplatser, vägar och järn
vägar är av stort värde för Försvarsmakten ur ett logistiskt perspektiv. Verksamheten syftar till
att öka Försvarsmaktens tillgänglighet och leverenssäkerhet av förnödenheter och materiel
inom Försvarsmakten.
Det helautomatiserade höglagret och den automatiserade plockanläggningen säkrar både en
hög hanteringseffektivitet och en hög kvalitet på förnödenhetsflödet ut till förbanden. Stora
öppna hanteringsytor ger utrymme för hantering och sammansättning av förnödenheter och
materiel inför beredskap och insatser, både nationellt och internationellt. Förutom lagertjänst
produceras det olika utrustningssatser för sjukvård, verktyg, sambandstjänst m.m. Byggnaden
har också funktionsutrymmen för bland annat livsmedel, batterihantering, tvättning och för
besiktningar av olika slag i lagret. För att Försvarsmaktens logistik ska bidra till myndighetens
operativa förmåga är kvalitet, effektivitet, snabbhet, hög tillgänglighet och kontroll över för
sörjningskedjans förutsättningar.
Centrallagret är flexibel och håller en hög teknisk nivå vilket innebär en hög hanteringseffekt
och god kontroll över lagrets status. Centrallagret bidrar till Försvarsmaktens möjligheter att
lösa de av riksdag och regering meddelade uppgifter och har även de rätta förutsättningarna
för att utgöra navet i Försvarsmaktens logistik även i framtiden, på lång sikt.
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Värdebeskrivning för riksintresset
militär vädertjänst
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Värdebeskrivning för riksintresset militär
vädertjänst
Försvarsmaktens Vädertjänst och SMHI har sedan lång tid tillbaka en gemensamt finansierad
meteorologisk infrastruktur i Sverige. Denna infrastruktur är en förutsättning för båda myn
digheternas funktion inom sina ansvarsområden och måste fungera i samtliga beredskaps
nivåer. Myndigheterna har redan idag ett från departementen uttalad vilja att ta ett långsiktigt
gemensamt samarbete gällande den meteorologiska infrastrukturen i Sverige, i alla bered
skapsnivåer. Därför utgör väderradarer samt tillhörande anläggningar riksintresse för totalför
svarets militära del.
Det finns idag skyddsvärd meterologisk infrastruktur på flera platser och inom viktiga funk
tioner som ägs av SMHI men kravställs av Försvarsmakten. Väderradar är den tydligaste av
dessa riksintressen och beskrivs utförligare nedan. Det finns också sensorer och mottagare
av väderdata på SMHI:s anläggning i Norrköping som är vitala för en militär och civil väder
tjänst och som är av riksintresse.
I Sverige finns 13 väderradarsystem, där SMHI övertar ägandet för Försvarsmaktens sju
anläggningar under perioden 2018-2020. Dessa väderradarsystem ingår i ett svenskt gemen
samt väderradarnät, SWERAD. Oavsett ägande av själva anläggningen så har både Försvars
makten och SMHI stort behov av data från samtliga väderradaranläggningarna för sin verk
samhet. Nätverket SWERAD ger SMHI och Försvarsmakten tillgång till väderradarinformation
som är vital för att utföra sitt samhällsansvar avseende vädertjänst. Denna information är av
stor vikt för de prognoser som SMHI framställer för samhället och för Försvarsmaktens prog
nosverksamhet bl. a. inför militära flygningar. Inom SWERAD förmedlas mätdata från väder
radaranläggningar för bland annat central sammanställning av väderradarprodukter i kompo
sitform, d.v.s. flera stationers information samlade i en gemensam bild samt för framtagning
av numeriska prognoser och analyser. Denna information distribueras även internationellt.
Riksintresset väderradar riskerar framför allt att skadas av vindkraftsetableringar för nära
väderradaranläggningarna. Störningarna på väderinformationen blir då för stora för att säkra
prognoser ska kunna tas fram1.
Därför finns en internationell överenskommelse att inga vindkraftverk ska uppföras inom
5 km radie (stoppområde väderradar i kartan) och i Sverige används en bortre max-gräns på
ca 50 km (påverkansområde väderradar i kartan) där måste särskilda analyser genomförs.

I Sverige används denna överenskommelse sedan flera år och den förstärktes genom
flera studier som genomfördes 2010–2014. Det är dock ovanligt med avslag på
avståndet 50 km.

1
Vid varje väderradarstation registreras mätdata från rörliga vattendroppar/ispartiklar. Ett vindkraftverk som snurrar ger
därför falska nederbördsekon. Vidare är stationerna utrustade med dopplerfunktion som innebär att relativ rörelsedata kan genere
ras vilket i sin tur medför att vektorinformation kan skapas. Informationen används för prognoser för Försvarsmakten, allmänheten,
luftfarten, vägtrafiken och även för sjöfart i viss mån. Utan radar kan inte nederbördsområden följas, vilket för flyget bl.a. innebär
osäkrare eller uteblivna varningar för åska. Väghållare följer också nederbördsområden via radar för att kunna bedöma när t.ex. halk
bekämpning skall ske. Mätdatat används också som indata till väderprognos-modeller där felaktiga data från en väderradar innebär
större risk för felaktiga prognoser.
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Som ovan nämnts finns även behov av skyddsområde vid SMHI:s huvudkontor i Norrköping,
med avseende på störande sändare och höga byggnader. Skyddsområdet delas in i ett närfält
som sträcker sig 500 meter ut från antennen och ett fjärrfält som ligger utanför närfältet ut
till 2 km avstånd från antennen. Närfältet är en horisontell yta på samma höjd som antennens
placering (53 m (RH 2000). Fjärrfältet är en konisk yta med vinkeln +5° mot horisontplanet
räknat från närfältets yttre del. Även i detta område är det främst höga objekt som kan påverka
funktionen.
De väderradarsystem som utgör riksintresse med utgångspunkt i ovanstående är:
– TM0090 Väderradar Vilebo, Åtvidabergs kommun
– TM0091 Väderradar Ase, Gotlands kommun
– TM0092 Väderradar Karlskrona, Karlskrona kommun
– TM0093 Väderradar Bjäre, Båstads kommun
– TM0094 Väderradar Vara, Vara kommun
– TM0095 Väderradar Leksand, Leksands kommun
– TM0096 Väderradar Hudiksvall, Hudiksvalls kommun
– TM0097 Väderradar Örnsköldsvik, Örnsköldsviks kommun
– TM0098 Väderradar Östersund, Östersunds kommun
– TM0099 Väderradar Luleå, Luleå kommun
– TM0100 Väderradar Kiruna, Kiruna kommun
– TM0101 Väderradar Håtuna, Upplands Bro kommun
– TM0102 SMHI:s huvudkontor i Norrköping, Norrköpings kommun
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Begreppsförklaringar
dBAI
dBC, Lx

Enhet som beskriver finkalibrigt buller.
Enhet som beskriver grovkalibrigt buller.

Flottiljflygplats
Flyghinder/
Höga objekt

Militär flygplats där fasta förband är baserade.
Luftfartslagen definierar vad som är flyghinder. Utanför samman
hållen bebyggelse är alla objekt med en totalhöjd över 20 meter
definierade som höga objekt. Inom sammanhållen bebyggelse är
alla objekt med en totalhöjd över 45 meter definierade som höga
objekt. Före detta luftfartsverket numera LFV definierar samman
hållen bebyggelse utifrån Lantmäteriets översiktskarta i skala
1:250 000 där tätorter anges i gult på kartan.
Hinderfria ytor av olika sort krävs vid flygplatser för att garantera
säker in- och utflygning. Exempel på hinderfria ytor är in- och
utflygningsyta enligt International civil aviation organisation
(ICAO), stoppområde för vindkraftverk och höga objekt (militär
yta) samt MSA-yta med start från dimensionerande tröskelhöjd.
Enhet som beskriver militärt flygbuller.
Före detta myndigheten Luftfartsverket, numera statligt bolag.
Miljöbalken
Minimum Sector Altitude (civil definition) eller Minimum
Safe Altitude (militär definition).
Tillståndsprocess för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.
Naturresurslagen
Offentlighets- och sekretesslag
Plan- och bygglagen
Sådan bebyggelse som normalt anses påverkas av buller, så som
bostäder, skolor/andra utbildningslokaler och vårdlokaler.
Område där skarpskjutning tillåts från flera platser. Omfattas
oftast av miljötillstånd.
Område där övning och manöver kan genomföras med lös
ammunition. Kan inrymma skjutbanor. Omfattas oftast inte av
miljötillstånd.
Militär flygplats för övningar, insatser och krigsuppgifter där
förband kan baseras.

Hinderfri yta

LA max
LFV
MB
MSA
Miljöprövning
NRL
OSL
PBL
Störningskänslig
bebyggelse
Skjutfält
Övningsområde/
-fält
Övningsflygplats
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