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Sammanfattning 

På uppdrag av Borås Stad, genom Jan Petersson, har ÅF-Ljud och Vibrationer utfört 

kompletterande skottbullerberäkningar för Töllesjö/Höjden i syfte att utreda de ur 
bullersynpunkt lämpligaste placeringarna av skjutbanorna inom tillgängliga område vid 
och kring Töllesjö/Höjden tillhörande Borås Stad. 

Nu, liksom tidigare, har vårt uppdrag varit att beräkna förväntade högsta 
skottbullernivåer vid närmaste omgivning orsakat av dimensionerande 
skytteverksamhet på resp. skjutbana. Skottbullerutbredning till omgivningen redovisas 
i form av färgade ljudnivåzoner på karta.  

Följande underlag har använts för utredningen: 

 Projektmöte 15 augusti 2018 i Stadshuset Borås. Genomgång av uppdrag och 
omfattning.  

 Uppdaterad digitaliserad karta över området. 
 Kartskiss över tillgängligt området för lokalisering från Borås Stad. 
 Borås Skyttecenter – Töllesjö/Höjden. Planskiss 2009  
 ÅF Ljud och Vibrationers tidigare erfarenheter av bullerutredningar för civila 

och militära skytteanläggningar i Sverige. 

Skottbullerberäkningar har utförts på nedan redovisat förslag till ny placering av 
skyttecenter, med specificerade skjutbanor, inom det tillgängliga områdets norra del. 

 

1. Pistolbana 25 m, 3 * 20 skjutplatser i 
skjuthall 

2. Pistolbana 50 m, 30 skjutplatser i 
skjuthall 

3. Pistolbana 50 m, PPC och fältskjutning, 
20 skjutplatser i skjuthall 

4. Gevärsbana 50 m, 30 skjutplatser i 
skjuthall 

5. Viltmålsbana 80 m, skjutplatser i 
skjutbod 

6. Viltmåls- och Pistolbana 100 m, 20 
skjutplatser i skjuthall 

7. Trap- och Jägartrapbana, skjutning 
mot vall ca 200 m från skytt 

8. Bana för dynamiskt skytte. Skjutning i 
tre riktningar mot vall ca 30–40 m från 
skjutplats, ingen skjuthall 

9. Pistolbana 150 m, Magnumskytte, 20 
skjutplatser i skjuthall 

10. Gevärsbana 300 m, 30 skjutplatser i 
skjuthall (300 m). Öppna skjutplatser 
vid 200 och 100 m från mål. 

 

Ur kartunderlaget noteras närliggande bostadsområden vid Stampen (Rydboholm), vid 
Funningen (norr och söder om sjön Gasslången) samt vid Gässlösa (Skutbanegatan).  

Följande slutsats kan dras: 

 Beräknade och sammanhängande nivåzoner med maximal ljudnivå ≥ 65 dBAI 

hamnar i samtliga riktningar innanför närmaste bostadsområden. Sålunda 
förväntas det dimensionerande riktvärdet avseende bostäder för permanent 
boende och fritidshus, nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana och 
verksamhet vardagar dag och kvällstid samt helg (Lördag, sön- och helgdag) 
dagtid: 65 dBAI, vara uppfyllt.     
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1   Bakgrund och uppdrag 
På uppdrag av Borås Stad har ÅF- Ljud och Vibrationer (tidigare ÅF-Ingemansson) 

sedan 2003–2004 utfört ett antal skottbullerutredningar i samband med olika 

lokaliseringsförslag för nytt skyttecentrum i Borås. Under 2008 genomfördes t.ex. 

skottbullerberäkningar på lokaliseringsalternativen Bockabyn och Töllesjö/Höjden 

söder om Borås tätort. Med dessa beräkningar som grund valde man senare att gå 

vidare med detaljplan för alternativet Töllesjö/Höjden där en landskapsarkitekt (Form 

& Landskap i Göteborg AB) anlitades för att rita in skjutbanorna inklusive skjuthallar 

och bullerdämpande åtgärder i anvisat området på höjden nordväst om Töllesjö. ÅF-

Ingemansson utförde sedan uppdaterade skottbullerberäkningar utgående från 

arkitektförslaget och resultatet av denna utredning visas i ÅF:s rapport 12–03362-r-A, 

2009-02-17 (reviderad 2009-11-02). 

Lokaliseringen av skyttecentrum i Töllesjö/Höjden enligt arkitektförslaget realiserades 

dock inte utan beslut togs att utreda ett alternativt lokaliseringsförslag 2013 vid Älmås 

med motsvarande skottbullerberäkningar utförda av ÅF-Ljud och Vibrationer (Rapport 

581887-r-A, 2013-07-03). Beslut togs senare att inte gå vidare med Älmås utan man 

har i nuläget beslutat att återgå till området Töllesjö/Höjden och utreda alternativa 

placeringar av skjutbanorna norr om det ursprungliga förslaget från 2009.       

På uppdrag av Borås Stad, genom Jan Petersson, har ÅF-Ljud och Vibrationer utfört 

kompletterande skottbullerberäkningar för Töllesjö/Höjden och utrett de ur 

bullersynpunkt lämpligaste placeringarna av skjutbanorna inom tillgängliga område vid 

och kring Töllesjö/Höjden tillhörande Borås Stad.       

Nu, liksom tidigare, har vårt uppdrag varit att beräkna förväntade högsta 

skottbullernivåer vid närmaste omgivning orsakat av dimensionerande 

skytteverksamhet på resp. skjutbana. Skottbullerutbredning till omgivningen redovisas 

i form av färgade ljudnivåzoner på karta.  

 

2   Underlag 
Följande underlag har använts för utredningen: 

 Projektmöte 15 augusti 2018 i Stadshuset Borås. Genomgång av uppdrag och 

omfattning.  

 Digitaliserade höjddata samt karta över området (fastighetskartan) från 

Metria. 

 Kartskiss över tillgängligt området för lokalisering från Borås Stad, skala 1:10 

000. 

 Borås Skyttecenter – Töllesjö/Höjden. Planskiss 2009 (Form & Landskap i Gbg 

AB), skala 1:2 000. 

 ÅF Ljud och Vibrationers (och Ingemanssons) tidigare erfarenheter av 

bullerutredningar för civila och militära skytteanläggningar i Sverige. 

 

3   Allmänt om skjutbanorna – Placering och åtgärder 
För aktuell utredning har vi utgått från tidigare redovisad utformning av planerat 

skyttecenter som enligt skyttealliansen i Borås planeras omfatta följande 10 st. 

skjutbanor med redovisat antal skjutplatser och förekomsten av skjuthall: 
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1. Pistolbana 25 m, 3 * 20 skjutplatser i skjuthall 

2. Pistolbana 50 m, 30 skjutplatser i skjuthall 

3. Pistolbana 50 m, PPC och fältskjutning, 20 skjutplatser i skjuthall 

4. Gevärsbana 50 m, 30 skjutplatser i skjuthall 

5. Viltmålsbana 80 m, skjutplatser i skjutbod 

6. Viltmåls- och Pistolbana 100 m, 20 skjutplatser i skjuthall 

7. Trap- och Jägartrapbana, skjutning mot vall ca 200 m från skytt 

8. Bana för dynamiskt skytte. Skjutning i tre riktningar mot vall ca 30–40 m 

från skjutplats, ingen skjuthall 

9. Pistolbana 150 m, Magnumskytte, 20 skjutplatser i skjuthall 

10. Gevärsbana 300 m, 30 skjutplatser i skjuthall (300 m). Öppna skjutplatser 

vid 200 och 100 m från mål. 

Vad det gäller skjutbanornas nya placering vid Töllesjö/Höjden har vi från 

kartunderlaget, och tillgängligt område för Borås Stad (se figur 1), valt ut positioner 

och orientering av resp. skjutbana som ur bullerutbredningssynpunkt skulle vara mest 

fördelaktigt med hänsyn till närmaste bostäder.  

 

Figur 1. Tillgängligt område vid Töllesjö/Höjden för placering av Borås Stads 

Skyttecenter. 

Utgående från redovisade terränghöjder inom det tillgängliga området, skjutplatsernas 

lägen relativt närmaste bostäder, lämpliga skjutriktningar, befintlig kraftledning genom 

området m.m. och lite passningsräkningar kunde vi få fram ett grundförslag till plan 

för Töllesjö/Höjdens skyttecentrat vilket visas i figur 2. Som framgår av figur 2 har vi 

föreslagit placeringar av skjutbanorna i det tillgängliga områdets norra del samt 

orienterat skjutriktningarna i huvudsak mot nordost till ost. Förutom ovanstående 

Tillgängligt område 
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faktorer har inga andra förutsättningar såsom markförhållanden, bärighet m.m. vägts 

in i valet av skjutplatsernas läge och riktningar.  

 

Figur 2. Föreslagen placering av respektive skjutbana (Bana 1–10, se lista) inom 

tillgängligt område vid Töllesjö/Höjden samt föreslagna skjutriktningar. 

Förutom de planerade skjuthallarna vid respektive skjutbana så har vi räknat in 

dämpningar p.g.a. de bullervallar nära skjutbanorna som ritades in i arkitektens 

skissförslag från 2009.  

I aktuella beräkningar har föreslagna åtgärder per skjutbana räknats in: 

Bana: 1 (Pistolbana 25 m): Skjuthall med frambyggda sidoskärmar och 
"framtak" samt 5 m höga upplagda vallar 
bakom målområdet och utmed banans 
långsidor.  

Bana: 2 (Pistolbana 50 m): Skjuthall med 5 m höga upplagda vallar bakom 
målområdet och utmed banans långsidor.  

Bana: 3 (Pistolbana 50 m, PPC): Se bana 1 

Bana: 4 (Gevärsbana 50 m):  Se bana 2 

Bana: 5 (Viltmålsbana 80 m):  Se bana 1  

Bana: 6 (Pistolbana, 100 m):  Se bana 1 

Bana: 7 (Trap och Jägartrap): Inga föreslagna åtgärder  

Bana: 8 (Dynamiskt skytte): Skjutplanen nedsänkt under marknivån ca 3 m 
samt 6 m hög vall runt om planen, avstånd ca 
30 m 

Bana: 9 (Pistol Magnum 150 m): Se bana 1 

Bana: 10 (Gevärsbana 300 m).  Se bana 1 



 

 

RAPPORT 

754578 Rapport A  Sida 7 (12) 

4   Buller från finkalibrigt skytte 

4.1   Allmänt 

Det buller som alstras i samband med finkalibrigt skytte skiljer sig i väsentlig grad från 

annat buller inom samhället. De bullerkällor som vi normalt utsätts för och störs mest 

av i vår omgivning är mer eller mindre konstanta i tiden. Ljudnivån från dessa 

bullerkällor kan antingen variera kontinuerligt som intill en landsväg eller järnväg, 

ligga konstant under hela eller delar av dygnet som från en processindustri eller öka 

under ett begränsat antal gånger per dygn som vid en flygplats. Skottbuller har en helt 

annan karaktär. Det ger vanligtvis upphov till mycket höga ljudtrycksnivåer nära källan 

och skottljudet har karaktären av enskilda impulser med en mycket kort varaktighet 

(≤ 1 sek) som ofta uppstår oregelbundet över dagen och i olika omfattning med 

hänsyn till den aktuella skjutverksamheten.  

För finkalibriga vapen (t ex gevär och pistol) används ljudnivåenheten ”dBAI” (I = 

Impulse) som tar mest hänsyn till de frekvensområden där det mänskliga örat är mest 

känsligt (500–2000 Hz). Man mäter också ljudinnehållet med hänsyn till att det är 

mycket kortvarigt (<35 millisekunder). 

4.2   Krav och riktvärden 

Ljudnivån från finkalibriga vapen bör inte överstiga riktvärdena som anges i 

Naturvårdsverks nya allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15), se 

nedanstående tabell (utdrag från Naturvårdsverkets informationsskrift ”Skjutfält och 

skjutbanor” hämtat från www.naturvardsverket.se). 
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Följande riktvärden angivna som maximala ljudnivåer i dBA frifältsvärde (tidsvägning 

Impuls) (dBAI) bör tillämpas för bedömning om lämplig bullerbegränsning vid skjutbanor: 

Område Helgfri 

måndag-

fredag  

Lördag, söndag 

och helgdag  

Natt 2)  

Dag och 

kväll 07–22 

dBAI  

Dag  

09–19 

dBAI  

Kväll  

19–22 

dBAI  

Natt mot vardag 22–07 

samt mot lör-, sön- och 

helgdag 22–09 

dBAI  

Bostäder för permanent boende och 

fritidshus  

   

Nyanläggning eller väsentlig 

ombyggnad av bana  

65–70  65–70  60–65  55–60  

Banor byggda före 1982 som därefter 

inte väsentligt förändrat verksamheten  

65–75  65–75  60–70  55–65 

Banor byggda före 1982 med obetydlig 

störningspåverkan 

65–80  65–80  60–75  55–65  

Vårdlokaler     

Nyanläggning eller väsentlig 

ombyggnad av bana  

60–65  60–65  55–60  55–60  

Banor byggda före 1982 som därefter 

inte väsentligt förändrat verksamheten  

60–70  60–70  55–65  55–65  

Banor byggda före 1982 med obetydlig 

störningspåverkan 

60–75  60–75  55–70  55–65  

Undervisningslokaler och 

friluftsområden 1)  

   

Nyanläggning eller väsentlig 

ombyggnad av bana  

60–65  60–65  60–65  -  

Banor byggda före 1982 som därefter 

inte väsentligt förändrat verksamheten 

60–70  60–70  60–70  -  

Banor byggda före 1982 med obetydlig 

störningspåverkan 

60–75  60–75  60–75  -  

1) Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra 

områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och 

där en låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga andra 

störande aktiviteter förekommer som t.ex. större trafikleder, motorsportbanor, 

fritidsbåtstrafik eller skoterleder. 

2) Avser endast militär övningsverksamhet. Nattetid bör annan skjutverksamhet inte 

förekomma. 

I NFS 2005:15 anges även tillämpningsanvisningar till riktvärdena varav följande är 

viktiga att notera: 
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 Riktvärdena bör tillämpas på de ljudnivåer som uppkommer vid skjutning med 

de vapen- och ammunitionstyper som ger högsta ljudemission. 

 Vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana med högt utnyttjande bör 

det lägre värdet i riktvärdesintervallet eftersträvas t.ex. 65 dBAI vid bostäder 

för permanent boende och fritidshus (vardagar dag- och kväll kl. 07-22 och 

lördagar/söndagar/helgdagar dag kl. 09-19). 

 Vid banor för hagelskytte där bullerbegränsande åtgärder inte kan genomföras 

bör det högre riktvärdet för nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana 

få överskridas med 5 dBAI, t.ex. 75 dBAI vid bostäder för permanent boende 

och fritidshus dagtid (vardagar kl. 07-22 och lördagar/söndagar/helgdagar kl. 

09-19).  

     

4.3   Beräkningsmetod 

När det gäller att beräkna skottbullernivåer runt skjutbanor finns bland annat den 

nordiska beräkningsmetoden, NT ACOU 099 ”Shooting Ranges, Prediction of noise” 

(2002–11), vilken i princip är en vidareutveckling av Sveriges Naturvårdsverks 

beräkningsmodell i Meddelande 7/1984, ”Buller från finkalibriga vapen – 

Beräkningsmodell”.  

Aktuella beräkningarna är utförda med beräkningsprogrammet SoundPlan ver. 7.4 

som bygger på ovanstående beräkningsmodell.    

För att beräkna skottbullrets utbredning till omgivningen tar man i SoundPlan hänsyn 

till följande faktorer vilka bestämmer ljudimmissionsnivån i omgivningen: 

- Det geometriska avståndet mellan skjutplats och mottagare (dämpning 6 dB 

per avståndsfördubbling) 

- Luftens dämpning genom atmosfärisk absorption (frekvensberoende storhet). 

- Markdämpning (hård eller mjuk mark). 

- Vegetationsdämpning (avser tät sammanhängande skog) 

- Skärmdämpning: avser skärmning p.g.a. skjuthallar, källnära skärmar/vallar, 

byggnader samt stora höjdskillnader i terrängen. 

- Medvind från källa till mottagare: 5 m/s 10 m över mark. Detta fall innebär 

teoretiskt att ljudet utbreds i krökta banor vilket också har betydelse vad det 

gäller beräkning av skärm-, vegetations- och markdämpning. Vindfallet 

överensstämmer även med de krav på mätbetingelser som enligt bilaga till 

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15) skall 

gälla vid mätningar av skottbuller. 

Till beräkningsprogrammet finns kopplat en källkatalog innehållande uppmätta 

ljudemissionsnivåer för ca 100 olika vapentyper indelade i 10 st. huvudgrupper.    
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De vapen inkl. ammunition, vars ljudemissionsdata använts vid aktuella 

beräkningarna, har varit följande: 

1. Gevär Carl Gustav, 6.5 mm Norma Silvertorped 

2. Älgstudsare 6.5 mm, 6.5 * 55 Norma Jaktmatch 

3. Älgstudsare 7.62 mm, 30–06 Norma Jaktmatch 

4. Älgstudsare 7.62 mm, 308 Winchester Norma Jaktmatch 

5. Hagelgevär kal.12, Nike Skeet, 70 mm, m/elevation 

6. Pistol M/40/9 mm sk. ptr. M/39 

7. K-pist M/45, 9 mm Sk ptr. M/39B 

8. Revolver .45 Magnum 

Resultatet fås som maximala ljudnivåer i dBAI frifältsvärden (tidsvägning Impuls). 

Beräkningsmodellens beräkningsnoggrannhet bedöms ligga inom intervallet ± 3 dB. 

5   Beräkningsresultat  

Högsta ljudtrycksnivåer i dBA Impuls har beräknats i omgivningen runt skjutbanorna 

från skjutning med angivna vapentyper på respektive skjutbana. Beräkningar har 

gjorts i ett stort antal punkter alla placerade på en konstant höjd över mark på 2 m.  

Beräkningsresultatet presenteras i bifogade kartbilagor med beräknade 

ljudtrycksnivåer (i dBA Impulse) redovisade i form av färgade ljudnivåzoner indelade i 

5 dBAI intervall enligt följande: 

 

I nedanstående tabell 1 redovisas utförda beräkningsfall med utvalda vapen vid 

respektive skjutbana. I tabellen framgår bland annat vapen och skjutplats samt 

hänvisning till respektive resultatbilaga.  

För att få en samlad bild av bullerstörningarna runt förslaget skyttecentrum vid 

Töllesjö/Höjden har vi räknat ihop de högsta skottljudnivåerna för de skjutbanor där 

man dels förväntas skjuta flest antal skott per år och dels med de vapen som skall 

uppfylla riktvärden enligt Naturvårdsverkets grundtabell, se NFS 2005:15.  

Detta gäller samtliga skjutbanor förutom skjutbana 7 och 9, trapbanan respektive 

pistolbana 150 m för magnum revolver. Anledning till att dessa skjutbanor inte ingår i 

den samlade störningsbilden är följande: 

 Vid skjutbana 7 förekommer hagelskytte för vilket man enligt 

Naturvårdsverket kan acceptera högre riktvärden 

 Vid skjutbana 9 kommer antalet skott per år vara försumbart jämfört med 

motsvarande på övriga skjutbanor (<5 % av totalt avlossade skott).  
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Tabell 1. Bifogade kartbilagor för Töllesjö/Höjden 

Bilaga Bana nr. Beteckning Vapen 

A01 1 Pistolbana 25 m Pistol M/40, 9 mm sk. ptr. M/40 

A02 2 Pistolbana 50 m Pistol.22 LR Norma 

A03 3 Pistolbana 50 m, PPC Pistol M/40, 9 mm sk. ptr. M/40 

A04 4 Gevärsbana 50 m Gevär CG 63 Junior kal .22  

A05 5 Viltmålsbana 80 m Älgstudsare 7.62 mm, 30–06 

Norma Jaktmatch 

A06 6 Pistolbana 100 m Pistol M/40, 9 mm sk. ptr. M/40 

A07 7 Trap och Jägartrap Hagelgevär kal. 12, Nike Skeet, 70 

mm, med elevation 

A08 8 Dynamiskt skytte Pistol M/40, 9 mm sk. ptr. M/40 

A09 9 Pistolbana 150 m, Magnum Revolver Magnum kal.45 

A10 10 Gevärsbana 300 m Gevär Carl Gustav, 6.5 mm Norma 

Silvertorped 

A11 ” Gevärsbana 200 m K-pist M/45, 9 mm Sk ptr. M/39B 

A12 ” Alla exkl. bana 7 och 9 - 

 

Det är viktigt att poängtera att redovisade ljudnivåzoner avser ett beskrivet 

meteorologiskt värsta fall vilket är praxis vad det gäller beräkning av 

skottbullerutbredning till omgivningen. Man skall således se beräknade ljudnivåer som 

det högsta värde som någon gång kan uppstå vid mätningar i aktuella 

mottagarpunkter. Detta gäller tillfällen då skjutning med dimensionerande vapen 

förekommer inne på skytteanläggningen och att det vid dessa tillfällen råder medvind 

från skjutplatsen till mottagare dvs. de mätbetingelser som skall gälla för 

skottbullermätningar enligt Naturvårdsverket. 

Anm.  

Utgående från resultatredovisningen i bifogade bilagor kan man rent allmänt 

konstatera att de markerade ljudnivåzonerna på kartutdragen varierar ganska 

oregelbundet och att man i vissa fall kan notera mindre områden (”nivå-öar”) med 

lägre ljudnivåer än närmaste omgivning. Den främsta orsaken till detta är att 

beräkningspunkterna valts på en konstant höjd över terrängen och att man därigenom 

kan få variationer i naturlig skärmdämpning speciellt i ”ljudskuggan” nära större 

höjder. 



 

 

RAPPORT 

754578 Rapport A  Sida 12 (12) 

6   Kommentarer och slutsatser 

För att få en samlad bild av bullerstörningarna runt vårt nya förslag till lokalisering av 

skyttecentrum vid Töllesjö/Höjden har vi nu liksom tidigare räknat ihop de högsta 

skottljudnivåerna för de skjutbanor där man dels förväntas skjuta flest antal skott per 

år och dels med de vapen som skall uppfylla riktvärden enligt Naturvårdsverkets 

grundtabell, se NFS 2005:15. Den samlade skottbullerbilden framgår av bilaga 12 där 

högsta ljudnivån från resp. skjutbana (exklusive bana 7 och 9) i respektive 

beräkningspunkt redovisas.    

Ur kartunderlaget noteras närliggande bostadsområden vid Stampen (Rydboholm), vid 

Funningen (norr och söder om sjön Gasslången) samt vid Gässlösa (Skutbanegatan).  

Följande slutsats kan dras: 

 Beräknade och sammanhängande nivåzoner med maximal ljudnivå ≥ 65 dBAI 

hamnar i samtliga riktningar innanför närmaste bostadsområden. Sålunda 

förväntas det dimensionerande riktvärdet avseende bostäder för permanent 

boende och fritidshus, nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana och 

verksamhet vardagar dag och kvällstid samt helg (Lördag, sön- och helgdag) 

dagtid: 65 dBAI, vara uppfyllt.    



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

Bilaga A01. Bana 1, Pistolbana 25m 

Pistol M/40, 9mm sk. ptr M/40 



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

Bilaga A02. Bana 2, Pistolbana 50m 

Pistol .22 LR Norma



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

Bilaga A03. Bana 3, Pistolbana 50m PPC Pistol

M/40, 9mm sk. ptr. M/40



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

Bilaga A04. Bana 4, Gevärsbana 50m. Gevär CG 63

Junior, .22 LR för pistol



Maximal ljudnivå
i dBA impulse

65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  

Bilaga A05. Bana 5, Viltmålsbana 80 m. 
Älgstudsare 7.62mm, 30-06



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

Bilaga A06. Bana 6, Pistolbana 100 m. 

Pistol m/40, 9mm sk. ptr. M/40



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

Bilaga A07. Bana 7, Trap och Jägartrap

Hagelgevär kal 12



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

Bilaga A08. Bana 8, Dynamiskt skytte

Pistol M/40, 9mm sk. ptr. M/40



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

Bilaga A09. Bana 9, Pistolbana 150m Magnum

Revolver Magnum.45



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

Bilaga A10. Bana 10, Gevärsbana 300m

Gevär Carl Gustav, 6.5mm



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

Bilaga A11. Bana 10, Gevärsbana 200 m. 

K-pist M/45, 9mm



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

Bilaga A12. Samlad bullerbild inräknat samtliga 

skjutbanor exkl. bana 7 och 9


