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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Totalförsvarets forskningsinstituts skjutbana i Grindsjön är 

en provanläggning där storskaliga försök kan utföras för analys och 

metodutveckling av militära vapensystem. Olika typer av material som 

kan röra sig om fordonsskydd eller personskydd testas. Arbetsplatsen 

undersöktes av Previa, augusti 2011 och flera problemområden 

identifierades. Ventilationen i skjutbyggnaden hade brister och 

misstanke fanns om exponering för damm och partiklar samt 

tungmetaller på skjutbanan. 

Syfte: Syftet med studien var att utföra mätning av exponering för 

damm samt tungmetaller på FOI:s skjutbana, där 

ventilationsundersökning och emissionsmätning gjordes för att 

förtydliga exponeringsbilden. Koncentrationer av identifierade 

potentiellt hälsofarliga ämnen jämfördes med hygieniska gränsvärden 

varefter åtgärdsförslag presenterades.  

Metod: Studien utfördes med hjälp av observationer, intervju och 

mätningar. Mätningar avsåg exponering i form av emissionsmätning 

samt mätning av bakgrundshalt. Dessutom undersöktes ventilationen, 

genom mätning av lufthastigheten samt undersökning av luftrörelser. 

Temperaturen noterades i samband med mätningen. Mätresultatet 

analyserades och jämfördes med hygieniska gränsvärden.  

 

Slutsats: Blyhalter låg över de hygieniska gränsvärdena för båda 

arbetstagarna samt vid källan. Andra uppmätta halterna av både 

respirabla och totala dammpartiklar samt dess metallsammansättning 

översteg generellt inte de uppsatta hygieniska gränsvärdena. De högsta 

uppmätta halterna av damm och metaller var som förväntad vid 

emissionskällan. Efter undersökningen av ventilation och mätning av 

lufthastigheten konstaterades det att den var otillfredsställande med 

brister i uppbyggnad samt funktion. Utifrån arbetets art borde den 

byggas om så att arbetstagarna inte utsätts för farliga ämnen. Den 

dåliga städningen bidrar dessutom till en icke godtagbar arbetsmiljö. 
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Abstract 

 

Background: The shooting range of the Swedish Defense Research 

Agency in Grindsjön is a test facility where big scale tests can be made 

for analysis and method development of military weapons systems. 

Various types of material involving vehicle protection or personal 

protection are being evaluated. The workplace was studied by Previa in 

August 2011 and several problem areas were identified. The ventilation 

in the shooting facility had defects and there was a suspicion of 

exposure to dust, particles and heavy metal at the shooting range.  

Purpose: The purpose of this study was to measure exposure to dust 

and heavy metals on FOI’s shooting range, where a ventilation 

investigation and emission measurement has been made to illustrate the 

exposure scenario. Potentially hazardous substances were compared to 

exposure limits whereupon proposed measures have been presented. 

Method: The study has been conducted with the aid of observations, 

interviews and measurements. The measurements concern exposure 

through emission measurement and background measurement. In 

addition, the ventilation has been studied through a measurement of the 

air velocity and an investigation of air movements.  The temperature 

was noted in conjunction with the measurement. The measurement 

result was analyzed and compared to the occupational exposure limits.  

 

Conclusion: Lead concentrations were above the exposure limits for 

both employees and close to emission source. Other measured 

concentrations of both respirable and total dust particles and its metal 

composition didn’t in general exceed the exposure limits. The highest 

measured values of dust and metals were as expected near the emission 

source. After the investigation of the ventilation and the measurement 

of air velocity it was found that it was unsatisfactory with deficiencies 

in construction and function. Based on the nature of the work, it should 

be rebuilt to avoid employee exposure to hazardous substances. The 

poor cleaning contributes also to an unacceptable working 

environment.  
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Förkortningar och ordförklaringar 

AFS – arbetsmiljöverkets författningssamling 

AML – arbetsmiljölagen 

Emmisionsmätning – mätning för att kartlägga vilken eller vilka 

källor som bidrar till luftföroreningarna på en arbetsplats och ibland 

även kvantifiering av olika källors bidrag i form av emitterad mängd 

per tidsenhet 

Exponeringsmätning – kartläggning av föroreningshalter som en 

individ exponeras för genom inandningsluften 

FOI – totalförsvarets forskningsinstitut 

Frånluft – luft som bortförs från rum
1
 

Hygieniskt gränsvärde – den högsta tillåtna genomsnittshalten av 

ämnen i inandningsluften 

Korttidsvärde – en riktlinje som utgörs av ett tidsvägt medelvärde för 

exponering under 15 minuter
2
 

Konfidensintervall – osäkerhetsmarginal vid statistisk analys av 

mätdata 

Luftförorening – en blandning av luftburna ämnen med förmåga att 

orsaka hälsoskador 

Nivågränsvärde – hygieniskt gräsvärde för exponering under en 

arbetsdag
3
 

Ototoxiska ämnen – toxiska ämnen som kan orsaka hörselskada 

OVK – obligatorisk ventilationskontroll 

REACH – förordning som trädde i kraft den 1 juni 2007 som, bland 

annat, reglerar att nya kemiska substanser registreras och riskbedöms 

Respirabelt damm – partiklar som kan nå lungornas alveoler vid 

inandning 

SFS – svensk författningssamling 

                                                      
1
 http://www.av.se/teman/ventilation/ordlista/, 2012-09-08 

2
 AFS 2005:17 

3
 Ibid 

http://www.av.se/teman/ventilation/ordlista/
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Slumpmässiga fel – fel som uppstår av slumpen och kan bearbetas 

statistiskt i efterhand 

Systematiska fel – svåra att upptäcka och kan bero på kalibreringsfel, 

svårkontrollerad miljö eller felhantering av instrument 

Totaldamm – partikelfraktion som fastnar på ett provtagninsfilter i en 

speciell provtagare 

Takgränsvärde – hygieniskt gränsvärde uppsatt för snabbverkande 

eller akut farliga ämnen under en referensperiod av 15 minuter
4
 

Tilluft – luft som tillförs ett rum
5
 

Undertryck i ventilationssystem – då frånluftsflödet är större än 

tilluftsflödet skapas ett undertryck i en lokal relativt omgivningen  

Uteluft – obehandlad utomhusluft som kan tillföras till rummet 

antingen genom ventilationssystem eller genom otätheter i byggnaden 

                                                      
4
 Ibid 

5
 http://www.av.se/teman/ventilation/ordlista/, 2012-09-08 

http://www.av.se/teman/ventilation/ordlista/


 

6 

Innehållsförteckning 
1. Inledning och bakgrund ................................... 9 

Inledning ............................................................................... 9 

FOI Grindsjön .................................................................... 11 

Syfte ................................................................................... 12 

Problemformulering ............................................................... 12 

Avgränsningar ...................................................................... 12 

2. Metod ............................................................. 13 

Forskningsstrategier .............................................................. 13 

Datainsamling ....................................................................... 13 

Urval ................................................................................ 14 

Triangulering ..................................................................... 14 

Observation ....................................................................... 14 

Intervju ............................................................................. 15 

Mätning ............................................................................. 15 

Mätutrustning ....................................................................... 19 

Bearbetning och analys .......................................................... 19 

Forskningskriterier ................................................................ 19 

Reliabilitet ......................................................................... 19 

Validitet ............................................................................ 20 

Etiska aspekter ..................................................................... 20 

Metodkritik ........................................................................... 20 

3. Teori ............................................................... 21 

Luftföroreningar .................................................................... 21 

Luftburna partiklar .............................................................. 21 

Försöksanläggning för finkaliberammunition ............................. 22 

Ammunition .......................................................................... 23 

Delar ................................................................................ 23 

Antändningsmedel .............................................................. 24 

Drivladdning ...................................................................... 24 

Satser ............................................................................... 25 

Finkaliberammunition .......................................................... 25 

Hälsovådliga ämnen och hälsoeffekter ..................................... 26 

Bly ................................................................................... 26 

Järn .................................................................................. 27 

Koppar .............................................................................. 27 

Aluminium ......................................................................... 28 

Magnesium ........................................................................ 29 

Kvävedioxid ....................................................................... 30 



 

7 

Kolmonoxid ....................................................................... 30 

Lagstiftning .......................................................................... 31 

Arbetsmiljölagen ................................................................ 31 

Hygieniska gränsvärden ...................................................... 32 

Ventilation ............................................................................ 34 

Städning .............................................................................. 37 

Personlig skyddsutrustning ..................................................... 38 

Andningsskydd ................................................................... 38 

4. Resultat .......................................................... 40 

Observation .......................................................................... 40 

Arbetssätt ......................................................................... 40 

Personlig skyddsutrustning .................................................. 40 

Intervju ............................................................................... 41 

Arbetstagarna .................................................................... 41 

Ansvarig chef ..................................................................... 44 

Mätning ............................................................................... 46 

Lufthastighet och temperatur ............................................... 46 

Luftföroreningar ................................................................. 46 

Ventilation ......................................................................... 48 

5. Diskussion ...................................................... 51 

Observation .......................................................................... 51 

Arbetssätt ......................................................................... 51 

Personlig skyddsutrustning .................................................. 52 

Mätning ............................................................................... 52 

Luftföroreningar ................................................................. 52 

Ventilation ......................................................................... 55 

6. Slutsatser ....................................................... 57 

Förslag på åtgärder ............................................................... 58 

Utbildning .......................................................................... 58 

Städrutiner ........................................................................ 58 

Ventilation ......................................................................... 58 

Förslag till vidare forskning ..................................................... 59 

7. Källförteckning ............................................... 60 

8. Bilagor ............................................................ 67 

 

 

 

 

 



 

8 

 

Bilaga 1. Schema över antal skott samt tidpunkterna för avfyrning. 

Bilaga 2. Typ av filter samt tidschema för mätning. 

Bilaga 3. Halter av metaller från multielementanalys 

Bilaga 4. Analysrapport för damm i luftprov 

Bilaga 5. Analysrapport för multielementanalys av dammpartiklar i 

luftprov 

Bilaga 6.  
6a – beräkning av föroreningshalten 

6b – beräkning av blyhalten i blodet 

Bilaga 7. Intervjufrågor 
 

 

Figur 1. Skjutanläggning med markerad undersökningsarea.    

Figur 2. Lufthastighet vid relevanta mätpunkter samt lokalens 

dimensioner.  

Figur 3. Schema över luftrörelser  

 

 

Tabell 1. Material för mätningar   

Tabell 2. Hygieniska gränsvärden  

Tabell 3. Filterklass för masker, inklusive skyddsfaktor samt hygiensikt 

gränsvärde 

Tabell 4. Dammhalter på samtliga filter. 

Tabell 5. Halter av metaller (angivna i [mg/m3]) från 

multielementanalys.



 

9 

1. Inledning och bakgrund 

I följande kapitel diskuteras ammunition, inomhusskjutning, utmaningar med 

ventilationsdesign, studier som undersökte ovannämnda områden samt 

företagsbeskrivning där denna studie har tagit plats. Kapitlet avslutas med 

syfte, problemformulering och avgränsningar. 

Inledning 

Vapen- och ammunitionssystem kommer i de flesta fall alltid att kopplas 

till risker eftersom riskkällor är nödvändiga för uppfyllande av vapnets 

och ammunitionens funktion. Helt säkra system är därför mycket svåra 

att uppnå, dock kan risker reduceras genom bland annat rätt utrustning, 

användningsrestriktioner samt utbildning. Varierande riskkällor kan 

identifieras vid diverse användningsfaser av vapen- och 

ammunitionssystem (Edelswärd 2000). Potentiella hälsorisker för 

arbetstagare som hanterar vapen kan uppkomma av ämnen som ingår i 

vapen eller ammunition, främst av ämnen som frigörs under skjutning, 

exempelvis förbränningsprodukter (Hedenstierna et al. 2010). 

 

Avfyrning av skjutvapen leder till spridning av flertal toxiska ämnen, 

generellt i form av krutgaser och metalldamm (Dams et al. 1988). Bly är 

ett mycket toxiskt ämne som vanligtvis förekommer i ammunition och 

återfinns på skjutbanor i stora mängder, vilket medför markområden 

med höga föroreningshalter (Sällsten 2001). Oorganiskt bly uppvisar ett 

flertal toxiska effekter, både på diverse organ samt biokemiska 

processer. De kritiska effekterna är påverkan på nervsystemet där små 

barn är den känsligaste gruppen. Andra system som påverkas är mag- 

och tarmkanalen, fortplantningssystemet och skelettet (Doull et al. 

2001).    

 

Riskerna med blyföroreningar ansågs vara så allvarliga att regeringen 

har tagit ett beslut om totalförbud av blyammunition dock upphävdes 

detta 2007 med vissa undantag, innan totalförbudet trädde i kraft. Trots 
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det ska åtgärder vidtas: ” ... på skjutbanor och skjutfält där ammunition 

som innehåller bly används så att blyet inte medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön.” (SFS 2007:988). 
 

Skjutning i inomhusmiljö kan medföra ökade hälsorisker eftersom 

inomhusskjutbana är ett fall där bristande ventilation kan ha allvarliga 

konsekvenser. Flera studier har visat att kronisk blyförgiftning har 

förknippats med luftburna blypartiklar (Anania och Seta 1975, 

Landrigan et al. 1975, Novotny et al. 1987). En undersökning 

demonstrerade att långvarig exponering för blyinnehållande partiklar på 

en dålig ventilerad skjutbana, kan orsaka omfattande blyupptag och mild 

form av blyförgiftning. Författaren påpekar att inte bara små partiklar 

(2μm) kan orsaka hälsoskada genom inandning utan även större partiklar 

som sväljes och därmed bidrar till gastrointestinal absorption. Dessutom 

poängterar författaren att tillräckligt ventilationsflöde skulle med störst 

sannolikhet förhindra blyförgiftningen (Landrigan et al. 1975).  

 

Flera toxiska ämnen med förhöjda halter har identifierats på en 

inomhusskjutbana av Olmez med flera. Till dem hör koppar, antimon, 

arsenik, barium och bly (Olmez et al. 1985). En annan studie påvisade 

att luftburet bly, antimon, kalium och arsenik var mer än till 60 % 

associerade med partikelfraktionen med aerodynamisk storlek < 3.5 μm, 

det vill säga de respirabla partiklar som går längst ner i 

andningssystemet (Dams et al. 1988). I samma studie visades dessutom 

att luftburet bly kraftigt översteg de belgiska hygieniska gränsvärdena 

(0,15 mg/m
3
).   

 

Skjutverksamheten i inomhusmiljö ställer höga krav på lokalens 

utformning, speciellt ventilationsdesign (Landrigan et al. 1975). I en 

studie av Crouch med flera genom observationer av flödesmönster på 

skjutbanor har det konstaterats att luftintaget på ett skjutfält är den 

primära källan för bildning av virvelströmmar, vilket leder till spridning 

och därmed förhöjd exponering för luftburna blypartiklar. Allmän 

ventilation kan i vissa fall vara tillräcklig för att bibehålla blyhalter 

under uppsatta hygieniska gränsvärden, dock ska frånluftsdonet placeras 

nära skjutanordningen. Det har observerats att effektiva 

ventilationssystem producerar ett relativt jämnt luftflöde, då ineffektiva 
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ventilationssystem har luftflödesmönster med stora virvelbildningar och 

cirkulerande luft på skjutfältet (Crouch et al. 1991). 

FOI Grindsjön  

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) forskar inom områden för 

försvar och säkerhet i Europa. FOI:s verksamheter är bland annat 

analyser, modellutveckling och kvalificerade studier av krishantering, 

ledningssystem, undersökning av explosiva ämnen, hantering av farliga 

kemikalier samt IT-säkerhet (FOI
1
). Speciella experimentanläggningar 

används för bland annat forskning om vapensystem samt deformationer 

av material där förloppet registreras, mäts och analyseras (FOI
2
).   

 

FOI:s skjutbana i Grindsjön är en provanläggning där storskaliga försök 

kan utföras för analys och metodutveckling av militära vapensystem. 

Olika typer av material som kan röra sig om fordonsskydd eller 

personskydd testas (Arbetstagare 2012.06.07) 

  

Verksamheten är inte konstant och kan förändras periodvis beroende på 

typ av ammunition samt typ av försök som utförs. Två arbetstagare 

befinner sig i skjutanläggningen kontinuerligt dock kan flera personer 

befinna sig på plats beroende på verksamheten (Arbetstagare 

2012.06.07). Enligt en arbetsmiljörevision av Previa råder det osäkerhet 

kring implementering av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt var 

interna rutiner kan hittas (Johnson och Klingvall 2011). 

 

Skjutbanan på FOI:s anläggning skiljer sig från konventionella 

skjutbanor där exponeringsstudierna oftast är utförda (Landrigan et al. 

1975; Olmez et al. 1985; Dams et al. 1988; Novotny et al. 1987). 

Skillnaden från vanliga skjutbanor är de kontrollerade förhållanden vid 

utförande av skjutförsök på FOI där arbetstagarna befinner sig utanför 

lokalen under försökets gång. Det vill säga ingen direkt exponering 

förekommer vid skjutning vilket innebär att spridningen av toxiska 

ämnen på grund av möjliga ventilationsbrister är av stor vikt för 

kartläggning av exponering. 

 

Arbetsplatsen undersöktes av Previa, augusti 2011 och flera 

problemområden identifierades. Ventilationen i skjutbyggnaden hade 
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brister och misstanke fanns om exponering för damm och partiklar samt 

tungmetaller på skjutbanan (Johnson och Klingvall 2011).  

Syfte 

Syftet med studien är att utföra en mätning av exponering för damm och 

tungmetaller på FOI:s skjutbana, där ventilationsundersökning och 

emissionsmätning görs för att förtydliga exponeringsbilden. Identifierade 

potentiellt hälsofarliga ämnen kommer att jämföras med hygieniska 

gränsvärden varefter åtgärdsförslag presenteras.  

Problemformulering 

 Förekommer hälsofarlig exponering på FOI:s skjutbana? 

 Finns det ventilationsbrister som bidrar till ökad exponeringsrisk? 

 Överskrids hygieniska gränsvärden av förekommande ämnen? 

Avgränsningar 

Studien omfattar en undersökning av en begränsad del i FOI:s 

skjutbyggnad där försökspersoner rör sig under försöket med finkalibrig 

ammunition innehållande brandsatser. Ventilationen kommer bara att 

undersökas i dessa rum. Valet av undersökta ämnen avgränsas till de 

som förekommer i ammunitionen vid provdagen samt kända hälsofarliga 

ämnen, såsom bly.  
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2. Metod 

Följande kapitel koncentrerar sig på beskrivning av strategier och tekniker 

som användes för studien, metodstrategi, utförande samt metodkritik. 

Forskningsstrategier 

En kvantitativ forskningsstrategi är en ansats som betonar kvantifiering, 

medan en kvalitativ forskningsstrategi betonar ord, vid datainsamling 

och analys (Bryman och Nilsson 2002). I studiens syfte ingår det att 

observera, mäta samt jämföra olika mätvärden med de hygieniska 

gränsvärdena. Därav väljs en kvantitativ forskningsansats, då detta 

passar ihop med studiens syfte. Studien innehåller även ett kvalitativt 

inslag, som ett komplement, då syftet inte enbart kan uppnås med 

kvantitativa mätdata. Detta tillvägagångssätt är vanligt, då forskaren 

måste ”fylla luckor” via en andra strategi (ibid). 

Datainsamling 

Som primärdata finns observation från arbetsplatsen och mätdata från 

skjutbanan. Vid observationen fördes samtal med arbetstagarna samt en 

inventering av ventilationen utfördes.  

 

Kurslitteratur, vetenskapliga artiklar, rapporter, Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter, Arbetslivsinstitutets ”Principer och metoder för provtagning 

och analys av ämnen på listan över hygieniska gränsvärden” är del av 

våra sekundärdata (Levin 2000). Artiklarna söktes med hjälp av KTH- 

bibliotekets sökmotor, som är länkad till andra databaser. Dessutom 

användes databaser som PubMed, Toxnet. 
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De sökord som användes var: 

Shooting range, lead, indoor shooting range, air pollution and health, 

shooting range and indoor ventilation, element concentration in indoor 

shooting range samt kombinationer av dessa.  

Urval 

Ett icke-sannolikhetsurval väljs när forskaren inte har intentionen att 

göra en statistisk generalisering bortom det urval som undersöks 

(Robson 1993). Ett av de urval som ingår i ovannämnda begrepp är 

kriterieurval, som innebär studier av personer enligt förutbestämda 

kriterier (Patton 2002).  För den här studien valdes denna urvalsstrategi, 

därför att syftet med urvalet var att välja de arbetstagare som 

exponerades mest (förutbestämda egenskaper), inte de som antas vara 

statistiskt representativa för en större grupp. Kriterieurvalet gjordes 

enligt följande premisser: 

 

1. Arbetstagarna bör vistas i byggnaden hela arbetsveckor 

2. De ska vara delaktiga i provningarna av olika ammunition 

 

Urvalet resulterade i två arbetstagare som passande in i kriterierna. De 

arbetar som forskare på arbetsplatsen. Dessa arbetstagare valde att vara 

anonyma, på grund av detta döps de till arbetstagare 1 och 2.  

Triangulering  

Triangulering är ett tillvägagångssätt som bygger på bland annat 

användningen av flera metodologier i syfte att öka tillförlitligheten, 

gällande resultaten (Bryman och Nilsson 2002). I denna studie valdes på 

grund av detta både mätningar och observationer för att öka förståelsen. 

Observationsmetoderna kan i sin tur delas i en kvantitativ och kvalitativ 

metod. 

Observation 

En ostrukturerad observation är en kvalitativ observationsteknik, där 

varken observationsschema eller socialt deltagande förekommer 

(Bryman och Nilsson 2002). För att bestämma tillvägagångssätt för 

exponeringsmätningar har primära observationer gjorts den 8 mars 2012 

på den undersökta platsen. Arbetssätt samt användning av 
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skyddsutrustning noterades i samband med observationen. Flera 

problemområden identifierades efter en kort genomgång med 

arbetstagarna. Mätpunkter valdes med relevans för undersökningssyfte.  

 

Inom kvantitativ forskning finns det strukturerad observation, där 

forskaren använder sig av fasta regler i form av ett observationsschema 

för att bistå observationen (Bryman och Nilsson 2002). Ventilationen 

undersöktes (2012.06.07) med hjälp av ett schema samt empiriska 

observationer för att bestämma om exponeringen påverkas av den. 

Luftrörelser observerades med hjälp av rökampuller. 

Intervju 

Under mätdagen intervjuades en respondent i form av en semi-

strukturerad intervju. Denna typ av intervju innebär att frågorna 

avhandlas efter specifika teman, men där frågorna inte behöver följa en 

viss ordning, med utrymme för följdfrågor (Bryman och Nilsson 2002).  

 

Tanken med en semi-strukturerad intervju är att ge respondenten friheten 

att själv kunna fylla ut svaren, trots temaupplägget. En annan anledning 

är också chansen att improvisera frågeordningen samt en möjlighet att 

komma med följdfrågor. Den andra arbetstagaren som inte deltog i 

intervjun kompletterade svaren. Detta eftersom vissa detaljer, främst de 

som berör ammunition kan vara ofullständiga hos enskilda respondenter.  

Hela intervjun spelades in med en diktafon och frågorna återges i bilaga 

7.  

 

Dessutom har den ansvarige chefen intervjuats via korrespondens genom 

e-post. Frågorna återges i bilaga 7.    

Mätning 

Avsikten med en exponeringsmätning är att undersöka halten av en viss 

luftförorening som arbetstagarna utsätts för samt jämföra den med ett 

hygieniskt gränsvärde. Mätningarna utförs med en personburen 

utrustning vid andningszonen (Krook och Levin 2006). 

  

Alla mätningar utfördes den 7 juni 2012 då skjutförsöket utfördes efter 

överenskommelse med försöksledare på FOI:s skjutbana.  
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Mätningen avser dammhalter i form av: totaldammhalten samt respirabel 

dammhalt. Dammhalter från luften har mätts vid utförandet av 

skjutförsök under en hel arbetsdag (4–5 timmar). Enligt Krook och 

Levin (2006) ska heldagsmätningar göras vid ämnen med långsiktiga 

hälsoeffekter. I AFS 2005:17 specificeras detta som minst 75 % av 

arbetstiden. Om mätningen inte täcker hela arbetstiden bör moment med 

kraftiga exponeringar innefattas av mätningen (AFS 2005:17). 

 

Dessutom undersöktes metallsammansättningen närmare med en 

multielementanalys för att bestämma förekomsten av diverse metaller 

samt möjlig överskridning av hygieniska gränsvärden. Metaller som 

ingick i en multielementanalys var aluminium, arsenik, barium, 

beryllium, kalcium, kadmium, kobolt, krom, koppar, järn, magnesium, 

mangan, molybden, nickel, bly, antimon, tallium, vanadin, zink. Därefter 

valdes de relevanta metallerna för vidare undersökning och jämförelse 

med hygieniska gränsvärden. 

 

Exponeringen har mätts med personburna konstantflödespumpar, där 

varje individ bar utrustningen med två stycken pumpar med varsitt 

insamlingsfilter (totaldammhalten respektive respirabel dammhalt) 

dessutom användes ett direktvisande instrument på en av arbetstagarna 

samtidigt för att undersöka halterna av kvävedioxid och kolmonoxid. 

Föravskiljare användes för provtagning av respirabelt damm. Luftflödet 

för samtliga pumpar ställdes in på 2.5 liter/ min i enlighet med 

instruktionsanvisningar. Försökspersonerna befann sig mestadels 

tillsammans. 

 

Filtren till personburen utrustning placerades i andningshöjd på 

försökspersonernas axel utanför friskluftsmasken (Bild 1, vänster). 

Mätningar utfördes under en hel arbetsdag (4–5 timmar) då pumparna 

stängdes av under lunch men inte under kortare pauser. För att mäta 

exponeringen nära källan användes en stationär utrustning med samma 

typer av analysfilter och samma exponeringstider som de personburna 

pumparna (Bild 1, höger). En till stationär pump placerades i en zon där 

ingen exponering är tänkt att finnas för undersökning av 

bakgrundsexponering.  
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Bild 1. Till vänster – placering av personburen utrustning; till höger – placering av 

utrustning vid källan, betecknas S1. 

 

Totalt beställdes tio partikelinsamlingsfilter, varav två stycken blanka. 

Under försöket användes åtta provfilter samt ett direkvisande instrument 

då det är två undersökta personer samt två stationärmätningar. 

Mätpunkter valdes enligt följande:  

 

Exponeringsmätning – arbetstagare 1 (två personburna 

konstantflödespumpar med filter för respirabelt respektive 

totaldamm) 

 

Exponeringsmätning – arbetstagare 2 (två personburna 

konstantflödespumpar med filter för respirabelt respektive 

totaldamm samt NO2, CO – mätare) 

 

Emissionsmätning – direkt vid skjutanläggning (två 

konstantflödespumpar med filter för respirabelt respektive 

totaldamm), betecknas S1 

 

Bakgrundsmätning – exponeringsfri zon (två 

konstantflödespumpar med filter för respirabelt respektive 

totaldamm), betecknas S2 
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Undersökning av ventilation gjordes med en lufthastighetsmätare vid 

flera mätpunkter som ansågs vara relevanta för problemet. Mätningen av 

lufthastighet samt temperatur utfördes vid en tilluftdonet i väggen (Figur 

1, punkt 1), direkt under samt precis vid frånluftdonet (Figur 1, punkt 3) 

och vid ingångsdörren. Dessutom mättes temperaturen utomhus, 

eftersom den kan påverka halter av föroreningar inomhus (AFS 

2005:17). Både provrummet och rummet intill undersöktes med hjälp av 

ett observationsschema. Dessutom har luftflödet studerats med 

rökampuller vid samma punkter som ovan samt genomgående i lokalen. 

 

Provtagningsfilter och analyser beställdes från Arbets- och 

miljömedicinska kliniken i Örebro. Konstantflödespumpar, 

lufthastighetsmätare, NO2 och CO-mätare samt rökampuller lånades 

från Previa.  

 

I nedanstående figur 1 redovisas skjutanläggningen med markerat 

undersökt lokal, befintlig ventilationssystem samt placering av stationär 

utrusning. Till- och frånluftdon (markerat punkt 2 och 4) är inte i bruk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Skjutanläggning med markerad undersökningsarea. S1 – stationär 

mätutrusning för emissionsmätning; S2 – stationär mätutrustning för mätning av 

bakgrundshalt, placerat i omklädningsrummet. 1, 2 – tilluft vid vädring (skjutläge); 

3, 4 – frånluft vid vädring (skjutläge). 

S1 

S2 
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Mätutrustning 

Nedan finns en tabell med en beskrivning av den utrustning som 

användes i studien, med deras modellnummer, kalibreringsdatum, 

inställningar samt studiens mätobjekt. 
 

Tabell 1. Material för mätningar 

Mätinstrument 

 

Mätobjekt 

 

Modell 

 

Kalibrerings

datum 

 

Inställningar 

[enhet] 

Personburen och 

stationär pump 

Arbetstagare 

Lokal 

Aircheck 2000 

Model 210-2000, 

SKC Inc 

2012 01 11 

 

2,5 [L/min] 

Filter  

(Respirabelt 

damm) 

Arbetstagare 

Lokal 

Membranfilter  

25 mm, porstorlek 

08 μm 

  

Filter  

(Total damm) 

Arbetstagare 

Lokal 

Membranfilter 

25 mm, porstorlek 

08 μm  

  

NO2, CO-mätare Arbetstagare Dräger X-am 5000  [ppm] 

Lufthastighetsmä

tare 

Ventilation SwemaAir300 2009 11 06 [m/ s] 

Rökampuller Ventilation Dräger CH216   

Bearbetning och analys  

Filtren och analyserna beställdes från är Arbets- och miljömedicin i 

Örebro. Provmaterialet skickades till analyslaboratorium och erhållna 

resultat jämfördes med hygieniska gränsvärden. 

Forskningskriterier 

Reliabilitet 

Ett av forskningskriterierna gäller reliabilitet, som handlar om 

tillförlitligheten i en studie, med andra ord om studiens resultat blir 

detsamma vid upprepning (Bryman och Nilsson 2002). Resultaten 

kommer inte bli detsamma vid varje mätning, eftersom det för varje 

mätning kommer att finnas variationer. Dock finns det en grund som 
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utgörs av ett flertal ämnen som förekommer ofta, eftersom de utgör 

stommen av ammunitionen. Av detta skäl anses det finnas en begränsad 

reliabilitet i studien. 

Validitet 

Ett annat forskningskriterie gäller validitet, som gäller en bedömning av 

om slutsatserna är sammanhängande, det vill säga om måtten verkligen 

mätte det som var avsikten (Bryman och Nilsson 2002). I denna studie är 

syftet att undersöka arbetsmiljön, delvis i form av mätningar. Avsikten 

med mätningarna är att först och främst jämföra de vanligaste 

förekommande ämnena med reservation för eventuella fluktueringar av 

olika ämnen. Dessa ämnen är kända för att förekomma ofta inom 

ammunition. Därför ansers det att studien har validitet.  

Etiska aspekter 

Under studiens gång har etiska aspekter som gäller vid forskning följts 

och alla berörda parter för studien har informerats. Det finns även ett 

kontrakt som både författarna och FOI har tagit del av samt 

undertecknat. FOI har därmed gett sitt samtycke till utförandet av 

studien samt publicering av materialet.  

 

Arbetstagarnas val av anonymitet respekteras och därmed anges inga 

namn i uppsatsen.  

Metodkritik 

Den valda metoden kan innebära felkällor på grund av slumpmässiga 

samt systematiska fel. Verksamhetens art varierar och påverkar därmed 

reliabilitet eftersom olika arbetsuppgifter förekommer olika dagar samt 

diverse material används. Därmed blir resultatet aldrig samma vid 

upprepade mätningar. Dessutom uppkommer systematiska fel beroende 

på delvis okontrollerbar miljö och möjlig felhantering av instrument. 

Författarna saknar erfarenhet av hantering av denna typ av instrument, 

vilket kunde ha medfört tekniska problem med utrustningen. 
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras teoretiskt underlag som är relevant för valt 

undersökningsområde. 

Luftföroreningar 

Luftföroreningar kan skapas på flera olika sätt, både genom mänsklig 

aktivitet i form av förbränningsprocesser eller naturligt i atmosfären 

(Samet och Krewski 2007). Flera varianter av luftföroreningar har under 

flera decennier uppmärksammats i forskningsstudier där det beskrivs att 

alla typer av luftföroreningar i tillräcklig höga koncentrationer kan 

påverka luftvägar. Luftföroreningar skiljer i den kemiska 

sammansätningen, reaktionsvägar, emission, deras förmåga att spridas 

samt slutligen påverkan på biologiska organismer (Kampa och Castanas 

2008).  

 

Även om källor och hälsoeffekter av exponering för luftburna partiklar 

är relativt kända är det svårt att uppskatta exponeringen på individnivå. 

Människor spenderar mestadels av sin tid inomhus och rör sig mellan 

mikroinnemiljöer, det vill säga fordon, byggnader och liknande (Russell 

och Brunekreef 2009). 

Luftburna partiklar 

Storleken (aerodynamisk diameter (μm)) på luftburna partiklar avgör 

vilka hälsoeffekter som kan uppkomma vid inandningen. 

Partikelfraktioner omfattar inhalerbar, torakal samt respirabelt damm. 

Inhalerbar partikelfraktion är mängden partiklar, av den totala 

partikelmängden i luften, som kommer in i näsa och mun. Den torakala 

fraktionen kan passera till de övre luftvägarna då den respirabla 

fraktionen (≤ 4 μm) kan gå till lungornas alveoler. Totaldamm är den 

partikelfraktion som samlats upp på ett partikelfilter, inte den totala 

mängden luftburna partiklar som finns i luften (Arbetsmiljöverket
1
).  
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Förutom storleken och mängden partiklar i luften har den kemiska 

sammansättningen en mycket stor betydelse för uppkomsten av negativa 

hälsoeffekter där exempelvis hygieniska gränsvärden för diverse 

luftburna partiklar är uppsatta beroende på den kemiska kompositionen 

(AFS 2005:17). Dock uppkommer ofta en annan fråga, ingen tröskelnivå 

för partikelhalter har hittills identifierats där det med säkerhet kan 

påvisas att under en viss nivå inga skadliga hälsoeffekter kan observeras 

(Brunekreef och Holgate 2002). 

Försöksanläggning för finkaliberammunition 

FOI har en försöksanläggning för finkaliberammunition, där både 

hastighet och snedställning mäts för projektiler (Bild 2).  Utanför tanken 

placeras vapnet på en balk med riktning in mot tanken. Två laserridåer 

mellan tanken och vapnet finns placerade för triggfunktion. Inuti tanken 

finns det två mätramar samt en målhållare, som är ställda på räls, med 

justerbar position (Johansson 2009). 

 

Mätramarna innehåller varsitt kamerapar med tillhörande blixtlampa, för 

att kunna göra skuggavbildningar av projektilen. Med hjälp av 

triggtiderna från laserridåerna samt avstånden dem emellan och 

mätramarna, styrs bildtagningarna. Antalet bildtagningar är fyra, som tas 

vid två tidpunkter. Bilderna används sedan för att beräkna 

snedställningen och hastigheten för projektilerna (Johansson 2009).  

 

Försök görs även utanför denna tank, exempelvis vid filmning och då 

placeras målet i skjutlokalen. Ett målfång (Bild 1, höger) används då för 

att stoppa projektilen (Arbetstagare 2012.09.14).  
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Bild 2. Ritningar över finkaliberanläggningen (Johansson 2009). 

Ammunition 

Delar  

Ett komplett skott (Bild 3) utgörs enligt Försvarets materielverk av 

följande delar (Amlära 1979): 

1. Projektil 

2. Hylsa  

3. Drivladdning  

4. Antändningsmedel 

  

Projektilen ger ammunitionen den verkan som den är ämnad för. Hylsan 

innesluter både drivladdningen och antändningsmedlet. Drivladdningen 

är ett krut vars uppgift är att ge projektilen energi för att nå målet. 

Antändningsmedlet är avsett för att antända drivmedlet (Amlära 1979). 
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Bild 3. Delar i ett komplett skott. Modifierad bild (HunterCourse). 

 

Bly är en vanlig förekommande metall i patroner. I ammunition 

innehåller både projektilen och antändningsmedel bly. Oftast är 

blyprojektilen täckt i en helmantlad ammunition, där blykärnan täcks 

(Schaeffer et al. 1990).  

Antändningsmedel  

Tändämnen kräver låg energitillförsel för att kunna antändas. En sådan 

antändning kan ske i form av slag, rivning, låga, gnista eller värme. 

Dessa ämnen är mycket stötkänsliga, med en förmåga att snabbt nå en 

hög detonationshastighet (Amlära 1979). 

Drivladdning 

Beroende på den kemiska sammansättningen finns det olika krutsorter. 

Överlag delas dessa in i mekaniska och kemiska sorter (Amlära 1979). 

 

Mekaniskt krut, som är mekaniskt blandat, finns både som svartkrut och 

kompositkrut. 
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Svartkrut innehåller salpeter, kol samt svavel. Användningsområden för 

svartkrut är bland annat som drivladdning i lyspatroner, rökgranater, 

lysgranater osv. Kompositkrut består av ett bränsle och ett syregivande 

medel. Som bränsle används till exempel paraffin, plast eller asfalt. Det 

syragivande medlet kan vara perklorat eller nitrat. Kompositkrut används 

som drivmedel i raketer (Amlära 1979). 

Satser 

Pyrotekniska satser är en kategori av explosivämnen som avger bland 

annat värme, låga och ljus. Satserna används exempelvis för lys- och 

brandammunition samt markeringsmedel (Amlära 1979).  

 

Lysämnen har olika användningsområden. De kan användas för 

belysning, signalering, spårljus, men även för eld- och målmarkering 

(Amlära 1979). 

 

De ämnen som finns i lysämnen är magnesium, aluminium, vars 

funktion är att användas som bränsle samt olika nitrater för 

syreavgivning. Olika färger kan uppnås genom olika nitrater eller vid 

tillägg av salter. Exempelvis kan gult ljus uppnås med natriumsalter, rött 

ljus med strontiumsalter och grönt ljus med bariumsalter (Amlära 1979).  

 

Brandämnen används för att ge brännskador och antända målet via stora 

värmemängder. Termit, elektron och napalm heter de brandämnen som 

används. Termit innehåller 75 % järnoxid samt 25 % aluminium. 

Elektron består av magnesium, aluminium och zink (Amlära 1979).  

 

I brandammunition av den typ som använts i försökslokalen på FOI 

består brandsatsen av bariumnitrat (Arbetstagare 2012.09.14). 

Finkaliberammunition 

Finkalibrig ammunition kallas den grupp av ammunition som används 

till eldvapen med en kaliber mindre än 20 mm (Amlära 1979).  

 

Kärnan i en finkalibrig ammunition innehåller legerat bly. Eftersom bly 

är en mjuk metall som deformerar projektilen vid anslag mot pansrade 

mål, har andra varianter gjorts för dessa ändamål. Kärnan kan då istället 
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innehålla hårt stål, tungmetall (volframkomposit) eller hårdmetall 

(volframkarbid) (Lidén 1994). Vid icke-pansrade mål kan kärnan 

innehålla antimon legerat bly, mjukt eller härdat stål (Andersson 2009). 

 

Projektilens mantel brukar vara gjord av en kopparlegering, exempelvis 

mässing (Lidén 1994) eller en koppar/zink-legering (tombak) 

(Andersson 2009).  Manteln kan även vara gjord av stål (Lidén 1994) 

eller tombakpläterat mjukt stål (Andersson 2009).  

Hälsovådliga ämnen och hälsoeffekter  

Bly  

Bly har fler exponeringsvägar därför måste den totala exponeringen 

beaktas vid analys. Bly ackumuleras i kroppen och har lätt att absorberas 

via lungor. Bly i alla former absorberas nästan helt eftersom det når till 

de nedre luftvägarna. Mag- och tarmkanalen är en annan 

absorptionskälla, dock utsöndras cirka 90 % av förtärt bly. Hudupptag av 

oorganiskt bly är begränsad (Patty et al. 1994). Vid inhalering eller 

förtäring transporteras bly till flera vävnader, där det negativt påverkar 

många organsystem: det centrala nervsystemet, det kardiovaskulära 

systemet, fortplantningssystemet, urin- och hepatiska systemet (HSDB; 

Pattyet al. 1994). 

  

Mild blyförgiftning kan ha symptom som trötthet, svaghet, illamående, 

magsmärtor. Kronisk blyexponering kan leda till förhöjt blodtryck och 

anemi. Bly utsödras främst via urin, vilket innebär att njurar är 

målorganet för blytoxicitet (Patty et al. 1994). 

 

Bly klassificeras som misstänkt carcinogen och kan leda till 

blyförgiftning, beroende på graden och tiden av exponering. Flera 

studier har identifierat bly som en riskkälla för kronisk förgiftning på en 

skjutbana (Landrigan et al. 1975; Novotny et al. 1987).  

 

Det har dessutom uppmärksammats av flera studier ett möjligt samband 

mellan kronisk bly exponering och effekter på det centrala 

hörselsystemet. Arbetare som långvarigt exponerats för bly under sin 

arbetstid påvisade nedsatt ledning i hörselnerven och hörselvägen i den 
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nedre hjärnstammen. Förhöjda blyhalter i blodet korrelerade med 

avvikelser i hörseln i flera utredningar. Förutom detta har flera 

undersökningar av barn visat att bly uppvisat ototoxiska egenskaper 

(Johnsson och Morata 2009).  

Järn  

Järn är ett nödvändigt spårämne för det mänskliga systemet. Största 

delen av kroppens järn (67 %) finns i de röda blodkropparnas 

hemoglobin som ansvarar för syretransporten (Patty et al. 1994). 

Underskottet av järn kan leda till symptom som trötthet och 

hjärtklappning. Ökat järnbrist kan vara orsak till anemi, leverbesvär samt 

öka mottaglighet för infektioner (WHO 2001). 

 

Överskott av järnintag leder till järnförgiftning där den första fasen av 

akut oral järnförgiftning är irritation och skador av mag-tarmkanalen. 

Det centrala nervsystemet samt kardiovaskulära systemet påverkas. Efter 

12-48 timmar kan skador vara livshotande, om de inte åtgärdas på ett 

tidigare stadium. Kronisk oral järnförgiftning är sällsynt men kan leda 

till ökad lagring av järn i lever, mjälte samt benmärgen, vilket i sin tur 

medför vävnadsförändringar (Patty et al. 1994).   

 

Inandning av höga järnhalter kan resultera i järnlagring i lungor, dock 

anses lungpåverkan vara minimal även vid ökade halter. Vissa studier 

tyder på ökad bronkial obstruktion vid exponering för järnpartiklar. Flera 

studier försökte hitta samband mellan inandning av järnpartiklar och 

förekomster av lungcancer samt dödlighet, dock har resultatet inte varit 

enhetliga och starka samband har inte hittats (Patty et al. 1994).   

Koppar 

Koppar är ett essentiellt ämne för alla biologiska organismer, allt från 

bakterieceller till människor. Vitaliteten av kopparbalansen noterades av 

Hart med flera år 1928 då han påvisade att råttor som haft 

kopparunderkott i sin diet saknade förmåga att producera tillräcklig med 

röda blodkroppar. Blodanemi kunde upphävas med ökat kopparintag 

(Hart et al. 1928). Koppar har en väsentlig roll för människans fysiologi 

från bland annat fostrets utveckling och tillväxt, utveckling av hjärnan 
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och dess funktionalitet, påverkan på immunförsvaret till metabolismen 

för kolesterol och glukos (Stern et al. 2007).  
 

Överskott av koppar är dock minst lika farligt och kan leda till toxiska 

hälsoeffekter. Hos människor är levern det primära organet för 

kopparinducerad toxicitet. Andra målorgan är ben och det centrala 

nervsystemet samt immunförsvaret. Omåttligt kopparintag kan inducera 

toxiciteten genom en interaktion med andra näringsämnen där 

kopparöverskott kan ge upphov till anemi genom att påverka järn 

transport och/ eller metabolism (Stern et al. 2007).  

 

Kopparförgiftning vid oralt intag är väldigt sällsynt, dock kan förtäring 

av stora mängder av kopparsalter vara dödlig. Det har dock rapporterats 

att små barn kan utveckla svåra leverbesvär vid intag av koppar, vilket 

kan innebära att mekanismer som kontrollerar kopparabsorption 

utvecklas senare i livet. Kroniska besvär förekommer nästan endast vid 

Wilsons sjukdom och påvisar symptom som skrumplever, hjärnskada 

samt ackumulering av koppar i hornhinnan (Patty et al. 1994).  

 

Hudirritation samt allergier har noterats vid kopparkontakt. Koppar kan 

även vara ögonirriterande (Patty et al. 1994). 

 

De hälsorisker som förhöjda kopparhalter kan medföra på arbetsplatsen 

är illamående, kräkningar, yrsel, andnöd, frossa samt feber. Vanligtvis 

sker återhämtningen inom 24 – 48 timmar. Flera studier tyder dessutom 

på att koppar varken är mutagen eller cancerogen (Patty et al. 1994).  

Aluminium 

Aluminium har begränsat absorption, snabbt utsöndring via urin och 

långsamt upptag i vävnader. Aluminiumföremål i kroppen orsakar inte 

överkänslighet, men upprepad hudkontakt med lösliga aluminiumsalter 

resulterar i frätande irritation. Långvarig kontakt med aluminium kan i 

vissa fall leda till fingerdomningar (Patty et al. 1994). Långvarig 

exponering för aluminium genom inandning leder till ackumulering av 

aluminium i kroppen och skelett hos friska personer, dock utsöndring av 

lagrat aluminium sker långsamt under flera år (Patty et al. 1994).  
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Akuttoxiska effekter beror främst på mer lösliga aluminiumformer och 

saknas nästan helt hos icke-lösligt aluminium. Flera studier har gjorts för 

att undersöka sambandet mellan inandning av aluminium och 

uppkomsten av lungfibros. Motstridiga resultat erhölls, dock tyder de på 

att fint aluminiumpulver, i kombination med bidragande faktorer 

speciellt sådana som förbränning, explosiva samt pyrotekniska tillsatser 

leder till ökat risk för lungfibros. Det har dessutom uppkommit att 

långvarig exponering för aluminiumpartiklar kan resultera i 

astmaliknande symptom som beror främst på irritation och inte allergi 

(Patty et al. 1994). 

Magnesium 

Magnesium är involverad som ett bidragande faktor i flera livsviktiga 

enzymatiska reaktioner och därför är väsentlig för alla levande 

organismer. Magnesium krävs för enzymatiska reaktioner för syntes av 

DNA och RNA samt andra reaktioner som innefattar adenosintrifosfat 

(ATP) vilket krävs för de mest viktiga enzymatiska funktionerna som 

bland annat muskelkontraktion, syntes av proteiner, fett, nukleinsyror 

och andra enzymer (Patty et al. 1994).  

 

Magnesiumbrist uppstår i regel vid kronisk alkoholism, långvariga 

diarréer, tarmsjukdomar, rubbningar av ämnesomsättningen, ätstörningar 

etc. Magnesiumunderskott orsakar främst mental påverkan, irritation, 

muskelkramper och spasmer. Friska individer är dock inte benägna att 

utveckla magnesiumbrist då magnesium är lagrad i relativt stora 

mängder i ben, ungefär hälften av kroppens magnesium återfinns i 

skelettet (Patty et al. 1994).  

 

Magnesium har begränsad toxicitet där förhöjda halter av magnesium 

ofta leder till irritation av ögon och näsan. Liknande resultat finns för 

inandning av magnesiumpartiklar där ingen lungskada har observerats. 

Den enda akuttoxiska effekter som observerats hos människor var 

metallassocierad feber med tillhörande ökad koncentration av vita 

blodkroppar (Patty et al. 1994).  
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Kvävedioxid 

Kväveinnehållande föroreningar förekommer i flera former, exempelvis 

kvävedioxid (NO2). Det har uppmärksammats att symptom som irritation 

i svalget och övre luftvägar, följt av bronkkonstriktion och dyspné, 

speciellt hos individer med respiratoriska komplikationer, upplevs vid 

exponering för förhöjda halter av kvävedioxid (Kagawa 1985). 

Dessutom tyder vissa resultat på att exponering för NO2 ökar 

mottagligheten för virus- och bakteriella infektioner (Chauhan  et al. 

1998).  

Kolmonoxid 

Kolmonoxid (CO) är en färglös, icke-irriterande gas som bildas vid 

ofullständig förbränning. Kolmonoxid kan binda till hemoglobin och 

konkurera bort syre vilket innebär reduktion eller hämning av 

syretransporten. Tecken som uppstår av akut CO-toxicitet beror på hur 

mycket hemoglobin som har bundit CO till sig. Kroniska symptom som 

är associerade med CO-förgiftning är trötthet, yrsel, huvudvärk, 

sömnproblem (Goldsmith och Landaw 1968). 

  

Flera studier rapporterade att hörselförlust är ett av utfall associerat med 

akut kolmonoxid förgiftning (Johnsson och Morata 2009). I ett försök 

med analys av ett flertal arbetstagare som exponeras både för CO samt 

buller konstaterades det att exponeringen för buller i kombination med 

CO har större påverkan på hörselnedsättningen än exponering för enbart 

buller. Exponering för CO och ljudnivåer under 90 dBA hade ingen 

effekt på hörseltröskeln medan arbetare som exponerats för CO och 

ljudnivåer över 90 dBA påvisade signifikant nedsättning på hörseltröskel 

för högre frekvenser (Lacerda et al. 2005).  Av en tidigare studie från 

FOI:s skjutförsök framgick att halter av CO låg över de hygieniska 

gränsvärdena under kortare perioder (Hedenstierna et al. 2010). 
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Lagstiftning 

Arbetsmiljölagen 

Syftet med arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och olycksfall samt 

uppnå en god arbetsmiljö. Den har anpassats till REACH, vars artikel 35 

anger att arbetstagare har rätt att få information om de kemiska ämnen 

som de arbetar med (Hellberg red. 2011).  

 

Arbetsmiljön ska i sin tur vara full acceptabel och sättas i relation till 

arbetets natur samt till den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. 

Arbetets karaktär varierar, varför olika arbetsplatser inte kan ha samma 

arbetsmiljö. Dock kvarstår kravet på en tillfredställande arbetsmiljö, med 

hänsyn till dessa olika förutsättningar. Enligt samma paragraf som ovan 

bör arbetstagaren ges möjligheten till delaktighet i utformning, 

förändring och utvecklingsarbete av dennes arbetssituation. 

Arbetstagarens arbetslokal bör vara utformad och inredd med hänsyn till 

arbetsmiljön. De ämnen som används, som kan leda till ohälsa bör inte 

användas om inte betryggande säkerhet finns (Hellberg red. 2011).  

 

Finns inte detta skydd, skall personlig skyddsutrustning användas, som 

tillhandahålls av arbetsgivaren. Arbetsmiljölagen 7§ säger följande om 

personlig skyddsutrustning:  

 

”Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat 

sätt, skall personlig skyddsutrustning användas. Denna skall 

tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg...”(Hellberg red. 2011, sid 

13). 

 

Denna bekostas av arbetsgivaren och arbetstagarna är i sin tur skyldiga 

att bära personlig skyddsutrustning, när detta behövs. Arbetsgivaren 

måste se till att personlig skyddsutrustning används. Med detta menas att 

det ska finnas rutiner för kontroller av användning av skyddsutrustning, 

inte att kontrollen ska vara kontinuerlig (Hellberg red. 2011).  

 

I helhet står det att arbetsgivaren måste vidta alla åtgärder som krävs för 

att förebygga ohälsa, genom att ändra eller ersätta sådant som kan leda 
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till detta samt att underhåll ska finnas för lokaler, maskiner, redskap, 

skyddsutrustning och andra tekniska anordningar. Denne ska planera, 

leda och kontrollera verksamheten så att en god arbetsmiljö finns. Enligt 

föregående paragraf ska arbetsgivaren även utreda arbetsskador och 

undersöka risker fortlöpande med åtgärder som resultat. Saknas 

möjligheten till åtgärder ska dessa tidsplaneras. Arbetsmiljön bör 

dokumenteras av arbetsgivaren samt handlingsplaner upprättas (Hellberg 

red. 2011).  
 

Det är arbetsgivarens ansvar att arbetstagaren blir informerad om 

arbetsförhållanden samt de risker som är relaterade till arbetet 

Arbetsgivaren ska förvissa sig att den utbildning som arbetstagaren har 

är tillräcklig för att bistå denne i riskbedömningen av arbetet. Enbart de 

arbetstagare med tillräcklig utbildning får vistas i områden där fara finns 

för ohälsa eller olycksfall (Hellberg red. 2011). 

 

Även arbetstagaren har skyldigheten att åstadkomma en god arbetsmiljö, 

genom att samverka med arbetsgivaren. Detta sker via ett deltagande i de 

åtgärder som krävs och genom att följa föreskrifterna samt ett försiktigt 

beteende (Hellberg red. 2011). 

 

Den rådande arbetsmiljölagen som gäller ventilation på arbetsplatser 

avser alla arbetsgivare och arbetstagare i Sverige. Enligs kap 2 §§ 3-4 i 

arbetsmiljölagen ska arbetslokaler vara utformade så att de är 

tillfredställande med hänsyn till arbetsmiljön och att luftkvaliteten är 

godtagbar. ”Lokaler som innehåller arbetsplatser eller 

personalutrymmen ska vara så ordnade och ha sådana 

ventilationssystem för luftväxling och uppfångande av luftföroreningar 

som alstras i lokalerna, att luftkvaliteten i vistelsezonen är 

tillfredsställande. Luftväxlingen ska ordnas så att spridning av 

luftföroreningar begränsas” (AFS 2009:02, sid 10). 

 

Hygieniska gränsvärden 

Ett hygieniskt gränsvärde är: ”Högsta godtagbara genomsnittshalt 

(tidsvägt medelvärde) av en luftförorening i inandningsluften.” (AFS 

2005:17, sid 3). Gränsvärden kan anges i tre kategorier; nivågränsvärde, 
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takgränsvärde och korttidsvärde. Nivågränsvärde är ett medelvärde för 

en normal åttatimmars arbetsdag. Takgränsvärde är uppsatt för 

snabbverkande eller akut farliga ämnen och mätperioden är i regel 15 

minuter med undantag för ammoniak och isocyanater där 

takgränsvärdena gäller en femminuters period. Korttidsvärde saknar 

egentligen status som gränsvärde utan används som en riktlinje (Krook 

och Levin 2006). 

 

Hygieniska gränsvärden är uppsatta för att minska risken för bestående 

sjukdomar som kan uppträda i samband med arbete. Arbetstagaren ska 

vara skyddad mot skadliga hälsoeffekter även vid den långvariga 

exponeringen, det vill säga under hela arbetslivet. Dock är det inte 

osannolikt att vissa personer kommer att utveckla besvär eller sjukdom 

även vid halter nära eller under ett gränsvärde då en individuell variation 

förekommer. Därför är strävan att luftföroreningar alltid ska förekomma 

i så låga halter som möjligt (AFS 2005:17). 

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande de hygieniska gränsvärdena för 

luftföroreningar grundas huvudsakligen på vetenskapliga data samt 

tekniska, ekonomiska och sociala faktorer. De svenska hygieniska 

gränsvärdena är tvingande och ska uppfyllas på arbetsplatsen. 

Arbetsgivaren ska systematiskt och fortlöpande undersöka arbetsplatsen 

och bedöma om det förekommer risker för hälsofara och skador i arbetet. 

Om gränsvärdena överskrids måste dessa åtgärdas (AFS 2005:17).  

 

De hygieniska gränsvärdena används för att bedöma om luftens kvalitet 

på arbetsplatsen är tillfredställande. Individens exponering för 

luftföroreningar mäts i inandningsluften dock måste hänsyn tas till olika 

exponeringsvägar. Gränsvärden kan dessutom användas som ett 

underlag för planering av diverse ändringar i lokalen eller 

arbetsmomenten. Det är önskvärt att ha föroreningshalter under de 

hygieniska gränsvärdena med en god marginal, eftersom gränsvärden 

kan sänkas om det kommer nytt vetenskapligt underlag (AFS 2005:17).  
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Tabell 2. Hygieniska gränsvärden (AFS 2005:17). *OSHA gränsvärde (OSHA)  

Ämne Nivågränsvärde (mg/m
3
) Takgränsvärde 

Totaldamm  5  

Respirabelt damm (oorganisk) 5   

Järnoxid (som Fe) 

– respirabelt damm 

 

3,5 

 

Bly 

– totaldamm 

– respirabelt damm 

 

0,1
 

0,05  

 

Koppar 

– totaldamm 

– respirabelt damm 

 

1 

0,2 

 

Aluminium (pulver) 

– totaldamm 

– respirabelt damm 

 

5  

2  

 

Antimon (inhalerbar damm) 0,25  

Barium (totaldamm) 0,5  

Magnesium (totaldamm)* 15  

Zink* 

– totaldamm 

– respirabelt damm  

 

15 

5 

 

Kolmonoxid (avgaser) 20 ppm, 25 mg/m
3
  

NO2 (avgaser) 2 ppm; 4 mg/m
3
 5 ppm, 10 mg/m

3
  

Ventilation 

Termen ventilation innefattar luftdistribution, luftspridning och 

luftväxling. Den förstnämnde kan ske genom antingen självdrag eller 

med hjälp av fläktar. Fungerande ventilation är avgörande för 

tillfredställande arbetsmiljö och termisk klimat eftersom luftutbyte tillför 

ren luft samt minskar halter av luftföroreningar (Arbetsmiljöverket
3
). 

Trots att ventilationen för bort föroreningar kan dock en del finnas kvar i 

luften. Bra ventilationsdesign samt högre luftflöde innebär lägre 

föroreningshalter (Antonsson et al. 2005). Mest frekventa föroreningar 

utsöndras i samband med arbetet eller uppkommer av naturliga 

mänskliga aktiviteter i form av kroppslukt, fukt och värme. Underhåll 

och rengöring av ventilationssystem är viktiga för att kontinuerligt hålla 

föroreningshalter på låga nivåer (Arbetsmiljöverket
3
). 
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Ventilationssystem kan vara uppbyggda på flera olika sätt beroende på 

vilka krav verksamheten ställer. Den allmänna ventilationen, oftast 

baserat på självdrag eller en mekanisk anordning, har i syfte att 

transportera bort luftföroreningar som skapas av diverse aktiviteter och 

förse lokalen med tillfredställande inneklimat. Andra typer av 

ventilationssystem är process- och industriventilation (Bohgard 2011). 

 

En ventilationsprincip av allmänventilation är deplacerande ventilation 

som fungerar väl i lokaler med hög takhöjd, där utrymme finns för att 

lagra förorenat luft. Densitetsskillnaden vid olika temperaturer utnyttjas, 

genom att på golvnivå tillföra lokalen kall luft som har hög densitet. Den 

kalla luften tränger undan den varma luften som stiger på grund av dess 

låga densitet.  Luftföroreningar följer då uppåt med luftströmmen. 

Således bildas det två zoner i lokalen. En kall ren zon och en övre, 

varmare, förorenad zon (Lindhe 2006). Luftutbyteseffektiviteten är i 

detta fall mellan 50 och 70 procent. (Fichter 2010). 

 

En annan ventilationsprincip är omblandande ventilation som handlar 

om att späda ut föroreningar till en jämn fördelning. Tilluften tillförs via 

taket med hög hastighet, varvid luften späds ut med en anpassning till 

rumstemperatur som följd. Luften kan därför tillföras både under- och 

övertempererad. I lokaler med stora föroreningskällor måste 

tilluftsflöden dimensioneras därefter, eftersom föroreningarna är 

utspädda i vistelsezonen (Lindhe 2006). Maximalt kan 

luftutbyteseffektiviteten nå upp till 50 procent, fast mestadels brukar 

anläggningarna ligga på runt 40 procents luftutbyteseffektivitet (Fichter 

2010). 

 

Ventilationens uppbyggnad på en skjutbana ska vara anpassad till 

ändamålet. Huvudsyfte av ventilationssystem på en skjutbana är att föra 

bort emissionen som generas under skjutaktivitet, det vill säga diverse 

förbränningsgaser, partiklar, rök och andra luftföroreningar (Crouch et 

al. 1991). Felhantering eller underhållsbrister på både ventilationen eller 

skjutbana kan medföra hälsorisker, bland annat ökad exponering för 

toxiska ämnen. Luftflöde ska vara konstant och jämn och aldrig 

blockeras. Det är väsentligt att ventilationssystem som används för 
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skjutbanan är separerat från andra möjliga ventilationssystem för att 

undvika att frånluft når lokaler där människor vistas i (CamfilFarr 2003). 

Dessutom ska det alltid råda en lätt undertryck i skjutbanans lokal så att 

luftföroreningar inte sprids till närliggande rum såsom kontor, badrum, 

lunchutrymme etc. (Anania och Seta 1975). 

 

Vanligtvis används 100 % uteluft på inomhusskjutbanor. I detta fall ska 

både ventilationen och uppvärmningen vara anpassade för att avskilja 

luftföroreningar och bibehålla komfortabel temperatur. En alternativ 

metod är användning av en platt- eller motflödes värmeväxlare där 

frånluften och tilluften rör sig i motsatta håll genom ventilationskanaler 

utan att blandas. På detta sätt återvinns värme med störst effektivitet 

(Energihandbok, 2012.08.14). 

 

Ett problem som kan uppkomma och bidra till sänkning av 

ventilationseffektivitet är bland annat felplacering eller felaktig 

utformning av ventilationsanordning som kan leda till kortslutning. 

Ventilationen kan aldrig uppnå 100 % luftutbyteseffektivitet och en viss 

grad av kortslutning förekommer. Termen kortslutning innebär att 

tilluften dras direkt till frånluften utan att bidra till luftomblandningen i 

lokalen. När tilluftsdonet är placerat nära golvet kan luften dessutom 

röra sig ut genom öppna dörrar och andra otätheter (Antonsson  et al. 

2005).  

 

Enligt National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)  

rekommenderas följande om lufthastigheten:  

 

“To control lead fumes, dust and gaseous combustion in the range 

minimum ventilation rate of 50 feet per minute (fpm) should be 

maintained at the firing line with all of the air being exhausted at the 

bullet trap[...]an optimum ventilation rate would be 75 fpm at the firing 

line.” (Anania och Seta 1975).  

 

Värdet 50 fpm motsvarar 0, 254 m/s och 75 fpm motsvarar 0, 381 m/s. 
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Städning  

Städning och rengöring finns till för att minska riskerna av inandning 

eller hudkontakt med hälsofarliga ämnen. Tillsammans med en god 

ventilation kan dammhalten hållas låg (AFS 2009:2, till 114§).  Enligt 

AFS 2009:2, 114 §, som de tidigare kommentarerna hänvisar till, står det 

följande om städning: 

 

 ”Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen med tillhörande 

inredning och utrustning ska underhållas, städas och rengöras på ett 

tillfredsställande sätt för att förebygga olycksfall och ohälsa. Detta ska 

utföras regelbundet och enligt på förhand uppgjorda rutiner som är 

anpassade efter utrymmets funktion och användningsfrekvens samt 

verksamheten på arbetsstället.” 

 

Dålig städning kan vara en bidragande orsak till förhöjda blyhalter i 

skjutbanor. En studie har visat att en skjutbana med varken städrutiner 

eller genomripande städning kan uppvisa höga blyhalter, trots byte till 

blyfri ammunition. Storstädningen hade vid mättillfället inte gjorts på 

två år. Detta kan ställas i relation till en skjutbana med tre städningar i 

veckan, men med mindre blyhalter, trots användning av blyammunition 

(Scott et al. 2012). 

 

Skjutbanor behöver städning för att undvika en ackumulering av 

blydamm samt att denna sprids till andra rum. Blöta städmetoder och 

dammsugare med HEPA-filter borde användas., medan torrsopning och 

gummiskrapning bör förbjudas (Gelberg och Depersis 2009). 

 

Arbetstagare som städar skjutbanor rekommenderas att använda 

personlig skyddsutrustning vid städning. Det finns en risk att hemmiljön 

förorenas av arbetstagarna. Därför borde de duscha och byta kläder efter 

en vistelse i en skjutbana. Arbetskläder får inte tvättas tillsammans med 

övriga kläder. Arbetsskor får inte användas i bilen eller hemma (Gelberg 

och Depersis 2009).   



 

38 

Personlig skyddsutrustning 

Definitonen på personlig skyddsutrustning är i föreskrifterna all 

utrustning som ska bäras/hållas för skydd mot risk eller ohälsa under 

arbetstid (AFS 2001:03, 1§). Om samma utrustning används av flera 

personer, ska det finnas åtgärder som försäkrar att utrustningen inte 

orsakar säkerhets-, hälso- eller hygienproblem för berörda parter (AFS 

2001:03, 7§). 
 

Arbetsgivaren ska även bistå med information om de risker som 

utrustningen är till för, inklusive informera med instruktioner, övningar 

samt demonstrationer (AFS 2001:03, 10§). Det är även arbetsgivaren 

som ska ansvara för kontroll, underhåll, reparation och förvaring av 

personlig skyddsytrustning (AFS 2001:03, 12§). 

Andningsskydd  

Det finns två kategorier av andningsskydd: tryckluftsmask och 

filtermask. Fördelen med filtermask är att den är billigare, men också 

bekvämare, eftersom arbetstagaren varken är kopplad till någon slang 

eller behöver bära på tuber. Nackdelen är dock att det vid läckage läcker 

in förorenad luft, medan det i en tryckluftsmask läcker ut luft. Det är 

emellertid viktigt vid tryckluftsmask för bäraren att tryckluftssystemet 

har rent luft samt att oljedimma inte förekommer (Krook och Levin 

2006). 

 

Enligt Krook & Levin (2006) kan orsakerna till läckage vara: 

 Skägg, som försvårar för masken att vara tät mot ansiktet.  

 Skäggsstubb. Masken kan under dagens lopp börja läcka. 

 Åldersrynkor 

 Fel form 

 

Maskens utformning påverkar även skyddseffekten, där skillnaden finns 

mellan hel- och halvmask. Medan helmasken täcker hela ansiktet, 

lämnar halvmasken vissa oskyddade områden, såsom näsa, mun och 

haka (Krook och Levin 2006). 

Partikelfilter bör uppfylla prestationskrav som följer svensk och 

europeisk standard (SS-EN) för fasta partiklar (NaCl) och 

vätskepartiklar (paraffinolja). Filtren finns i tre klasser: P1, P2 och P3. P 
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står för avskiljning av partikel och siffran representerar 

avskiljningsgraden. Klass 3 filter har således högst avskiljningsgrad. 

Uppdelningen gäller filtrens förmåga att avskilja fasta partiklar samt 

vätskepartiklar mellan 0,1–1,0 µm. Avskiljningsgraden är 94,0% för P2 

filter och 99,95% för P3 filter, detta gäller både fasta partiklar samt 

oljedimma (Arbetsmiljöverket
2
 2012). 

 

Tabell 3. Filterklass för masker, inklusive skyddsfaktor samt hygieniskt gränsvärde 

(Krook och Levin 2006). *Värden inom parenteser är ideella laboratorievärden 

Filterklass Mask Skyddsfaktor Hygieniskt gränsvärde 

P3 Halvmask 20 < 0,1 mg/m
3
 

P3 Helmask 40(500)* < 0,1 mg/m
3
 

P3 Fläktassisterat 40(200)* < 0,1 mg/m
3 

 

Fläktassisterade andningsskydd har fördelen att de vid läckage erbjuder 

ett bättre skydd, då det finns ett övertryck i masken. Sådana skydd är 

dessutom mycket bekvämare då andningsmotstånd saknas. Filtret som är 

av samma typ som i ett vanligt andningsskydd ska bytas ofta. 

Skyddsmasken bör förvaras i ett omklädningsrum, för att inte bli 

nedsmutsad av kemikalier, de gånger då masken inte används. 

Skyddsmasken är personlig, vilket innebär att varje arbetstagare ska ha 

tillgång till en mask, som är anpassad till de olika individernas 

ansiktsform (Krook och Levin 2006). 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultat från observationer, intervju samt mätning. 

Observation 

Arbetssätt  

Skjutförsök utförs under strikta regelverk och rutiner där avspärrning av 

skjutlokalen äger rum under försökets gång. Det undersökta materialet 

fästs inne i en halvsluten tank. Vapen laddas manuellt därpå töms 

lokalen och dörrarna stängs. Avfyrning sker från närliggande rum med 

fjärrstyrt utrustning. Hörselskydd sätts på under skottlossning. Försöket 

övervakas med en kamera kontinuerligt. När vapnet har avfyrats går 

försöksledaren in i provlokalen och kontrollerar utrustningen samt 

resultatet av försöket. Därefter kan försöket upprepas flera gånger. 

Andningsskydd används under försökets gång inne i provrummet men 

tas av utanför skjutrummet.  

Personlig skyddsutrustning 

På FOI:s skjutanläggning är samtliga andningsskydd från Sundström 

(Appelgren et al). Det filter som brukas är av klass P3 R med 

avskiljningsgrad 99,997% (Bild 4) (Appelgren et al). Filtrets hela 

beteckning är SR 510 P3 R där bokstaven ”R” betyder att filtret får 

användas under flera arbetspass (Appelgren et al , Sundström
1
). 

 
Bild 4. Partikelfilter, SR 510 P3 R (Sundström

1
). 
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På FOI:s skjutanläggning används två olika typer av andningsmasker, 

beroende på arbetspassens längd och försöksomständigheter (Appelgren 

et al). En halvmask med beteckning SR 100 (Bild 5, vänster) används 

under kortare arbetspass samt då det saknas möjlighet att använda en 

fläktassisterad andningsskydd (Appelgren et al). Halvmasken innehåller 

två utandningsventiler för ett lågt utandningsmotstånd (Sundström
2
). Vid 

längre arbetspass samt högre exponeringsgrad används en fläktassisterad 

andningsskydd, där hjälmen har beteckning SR 540 och fläkten SR 500 

(Bild 5, höger) (Appelgren et al).  Fläkten är batteridriven och utgör 

tillsammans med hjälmen SR 540 ett andningsskydd. Hjälmen har en 

nominell skyddsfaktor på 500, som är den högsta skyddsnivån 

(Sundström
3
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. Till vänster – halvmask SR 100 (Sundström
2
); till höger – fläktassisterad 

andningsskydd SR 540 med fläkt SR 500 (Sundström
3
). 

Intervju 

Arbetstagarna 

Arbetstagaren vet att en arbetsmiljöpolicy finns. Arbetstagaren har 

enbart haft ett informationstillfälle som berör arbetsmiljölagstiftning. I 

denna utbildning togs inte hälsorisker upp som kan fås på en 

skjutanläggning. Dock är arbetstagaren oftast medveten om de risker 

som denna arbetsplats innebär.  
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Med tanke på arbetets art, ställdes frågan om medicinska tester till 

arbetstagaren. Svaret är att tester har gjorts för bly, tre år efter varandra, 

där resultatet inte visade några förhöjda halter hos personalen. Blytestet 

görs inte numera heller, eftersom arbetstagarna inte hade värden som 

överskred det biologiska gränsvärdet. Om en arbetstagare klarar tre 

påföljande tester där blyhalten i blodet ligger under 0,8 μmol/l (AFS 

2005:06), görs inga fler tester, så länge arbetsuppgifterna förblir de 

samma.  

 

Två till fyra arbetstagare brukar vistas i lokalen samtidigt. Den tidpunkt 

då det finns flest antal arbetstagare samtidigt, är när kunder är på besök, 

då det kan finnas ytterligare tre personer där. Annars brukar det vara två, 

kanske tre stycken.  

 

Arbetsdagen börjar mellan klockan 9.30 och 10.00 på morgonen. På 

förmidagen finns det ingen rast, utan det antas att en sådan redan har 

tagits när arbetspasset börjar. Klockan 11.00 eller 11.30 går de på lunch, 

men om de är upptagna av något kan detta ske senare ungefär klockan 

12.00. Arbetet återupptas mellan klockan 12.00 och 12.30. Fikapaus 

finns mellan 14.30 och 15.00, men det är sällan det tas vid skjutning, 

eftersom det tar för lång tid att åka på fika och återkomma. Arbetsdagen 

slutar mellan klockan 16.00 och 16.30, beroende på vad det är för typ av 

arbete.  

 

För att skydda sig från krutångor, används skyddsmasker vid skjutning. 

Engångsoveraller används enbart vid tanken i det andra rummet, som 

inte användes vid intervjutillfället. Annars används arbetskläder. 

Respondenten känner sig trygg med skyddsmasken, men tillägger: 

 

”Men här inne... tar du av dig masken och likadant i korridorerna och 

du vet inte vad det är för luft här inne, eftersom det är så dåliga utsug. 

Och ventilationen som finns i korridoren vet man aldrig riktigt vad det 

är innanför väggen. ” 

 

Det finns en osäkerhet kring ventilationens effektivitet, med andra ord 

om det är tryggt att ta av sig masken i dessa rum.  
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När det gäller hörselskydd har de använt en mindre variant med båge 

som hängde innanför skyddsmasken. Detta övergavs då det upplevdes 

som obekvämt. Det är lättare att ta av sig masken och sätta på 

hörselskydd efteråt. Respondenten måste ha båda händerna fria när 

denne skjuter.  

 

Vapen är inlåsta och tas ut för att monteras på balken inne i hållaren. Sen 

ställs allting in och vinklarna mäts, kameran ställs in samt 

hastighetsmätare.  

 

Ammunitionens innehåll är ibland okänt för respondenten. Dock infogar 

respondentens kollega att huvudingrediensen i brandammunition är 

bariumnitrat, annars är det bly och stål i normalammunition. I 

pansarbrytande ammunition används vanligen härdad stålkärna 

tillsammans med brandsats. I andra typer av brandsatser finns även 

magnesium och aluminium enligt kollegan. För det mesta används 

ammunition av olika sorter för ballistisk provning av skydd eller för 

värdering av genomslagsförmåga hos samma ammunition i ett 

referensmål. Mer sällan genomförs försök med kanoner.  

 

Den enda städning som sker är av omklädningsrum och ett rum utanför. 

Detta görs inte av dem själva. För tillfället vet inte respondenten om det 

finns någon städning överhuvudtaget. De har bytt städfirma, men ingen 

har varit där på en och en halv månad. På kontoren har antalet städningar 

gått från två till tre dagar i veckan till en dag i veckan. I övrigt städas 

ingenting. Allt måste städas av arbetstagarna själva, så städningen 

upplevs som otillräcklig. Det städas oftast i försöksanläggningarna efter 

användning. Sopborste och ex-klassad industridammsugare används i 

skjuthallen. Övriga lokaler (utom omklädningsrum samt toalett) städas 

aldrig. Arbetsbelastningen har ökat också, vilket innebär mera smuts.  

 

OVK är något som gjordes för flera år sedan, men det är något som inte 

de får ta del av. Angående ventilationsutformningen sa respondenten: 

”... enligt en ventilationsfirma som har varit här... i samband med en 

annan arbetsmiljöutredning som gick i stå, så var den ju alldeles för 

lite.”  
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Punktutsug fanns vid emissionskällan förut, men en slang har tagits bort 

från dessa då ventilen i taket inte kunde stödja utsugens vikt. Utsugen 

används fortfarande trots att dessa inte når längre ner till källan.   

Ansvarig chef 

Den ansvariga chefen har det övergripande ansvaret för allt 

arbetsmiljöarbete i skjutbyggnaden. När det gäller speciella 

skyddsåtgärder som ska uppfyllas vid försök så finns det också en 

fristående föreståndarorganisation. Denna granskar försöksplanen (all 

verksamhet med vapen och ammunition kräver försöksplan) och ställer 

krav på vilka ytterligare åtgärder som ska till för att inte liv och hälsa ska 

riskeras. I försöksplanen regleras bland annat behov av extra 

splitterskydd, extra skyddskläder eller speciell andningsmask. 

 

FOI har dessutom en miljöpolicy och miljömål. Den reglerar FOI:s 

miljöpåverkan i ett större samhällsperspektiv. Alla medarbetare får 

regelmässigt utbildning i arbetsmiljö och där ingår bland annat 

information om miljöpolicy och miljömål.  Det råder dock tvekan om 

personalen följer denna, ändå anser ansvarig chef att FOI:s personal är 

rimligt miljöengagerade och försöker bidra till ett renare samhälle där så 

är möjligt. 

 

Skyddsutrustningen införskaffas dels utifrån gällande regler och dels när 

extra behov uppstår. Beslut om vad som ska köpas in sker i olika steg. 

Enskild utrustning (kläder/masker etc.) beslutas oftast enbart av den 

ansvarige chefen. Större åtgärder kräver beslut på avdelningsnivå eller 

av en myndighetschef. Initiativet kan komma från olika håll men oftast 

från de som jobbar direkt med verksamheten. Underhåll och reparation 

av skyddsutrustning initieras normalt via den som använder utrustningen 

eller genom att varje byggnad/anläggning har en ordningsman. Om 

utrustningen tillhör byggnaden (till exempel allmänventilation) så 

genomförs reparationen under ledning av anläggningsansvarig, i detta 

fall Forskningsstöd, där den ansvarige chefen är uppföljningsansvarig. 

Om det gäller extrautrustning (t.ex. ansiktsmask) så sker oftast 

inköp/reparation under ledning av ordningsman.  
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Allmänventilationen i alla byggnader ansvaras av Fortifikationsverket. 

De äger/förvaltar FOI:s byggnader. Allmänventilationen byggdes in i 

samband med att byggnaden konstruerades på slutet av 80-talet. Sedan 

har verksamheten förändrats och mycket av ventilationen har inte 

uppdaterats. De har haft mycket problem med att få igång 

luftomblandning och det har försökts att kompensera detta med olika 

typer av punktutsug. Allt som sitter fast i byggnaden är 

Fortifikationsverkets ansvar och att det fungerar samt uppfyller de krav 

som de dimensionerades för. FOI har däremot ett ansvar om det krånglar 

eller om det finns nya behov. I slutledet faller det ansvaret på 

respondenten. Genom honom kontaktar ordningsmännen en 

kontaktperson från Fortifikationsverket. Med andra ord ska FOI meddela 

fel till Fortifikationsverket som i sin tur bär ansvaret för att det åtgärdas.  

 

Angående de punktutsug som demonterades bort på skjutanläggningar 

kommenterar den ansvariga chefen att det är ordningsmannen som har 

information om detta, dock anser chefen att eftersom anläggningen är 

under ombyggnad så har man förmodligen inte fått till lämpliga 

placeringar av punktutsug men detta kommer givetvis att ordnas till efter 

hand som man hittar ett lämpligt arbetssätt. 

 

Den städningen som sker i skjutlokalen är uppdelad i två delar. 

Skjutlokalen ska i princip städas av anställda själva medan gemensamma 

lokaler, toaletter etc. ska städas av externt städbolag. Dock påpekar 

chefen att sådant upplägg inte alltid fungerar och det råder stora problem 

för tillfället med den externa städfirman. 

 

När det gäller OVK tror respondenten att det sker med cirka 5 års 

intervall och att det var mellan tre och fyra år sedan sista gången det 

genomfördes. Sannolikt är det dags igen eftersom verksamheten har 

förändrats och ventilationssystemet kan behöva anpassas till detta. Det är 

fastighetsförvaltaren som ansvarar för OVK. 
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Mätning 

Lufthastighet och temperatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Lufthastighet vid relevanta mätpunkter samt lokalens dimensioner. 1, (2) – 

tilluft vid vädring (skjutläge); 3, (4) – frånluft vid vädring (skjutläge); 5, 6 – frånluft; 

7, 8 – tilluft; 9, 10 – punktutsuget. 

 

Lufthastigheten samt temperaturen mättes innan försöket påbörjades. 

Hastigheten uppmättes direkt vid tilluftsluckan (Figur 2, punkt 1), vid 

dörringången då dörren var öppen samt vid frånluftsdonet (Figur 2, 

punkt 3). Dessutom observerades lufthastigheten genomgående i 

skjutlokalen i andningshöjd utan direkt närhet till ventilation. 

Lufthastigheten översteg inte 0,05 m/s under en sådan mätning. Vid 

fläktassisterat frånluftsdon (Figur 2, punkt 3) uppmättes lufthastigheten 

till 0,8 m/s. Lufttemperaturen i lokalen var 21°C då utetemperaturen 

mättes till 19°C. Intilliggande rum undersöktes där lufthastigheten 

uppmättes till 0,04 m/s och temperaturen 21.3 °C.  

Luftföroreningar 

De uppmätta halterna av luftburna partiklar presenteras i tabell 4 (för 

analysrapport se bilaga 4). Arbetstagare 1 och arbetstagare 2 

demonstrerar en viss variation både för halter av totaldamm samt 

respirabelt damm där arbetstagare 2 generellt uppvisar högre halt av 

luftburna partiklar (0,50 mg/m
3
 resp. 1,1 mg/m

3
 för respirabelt damm; 

L = 10,0 m 

B = 4,5 m 

H = 3,9 m 

L = 17,1 m 

B = 4,9 m 

H = 3,4 m 

Dörröppningen 

L = 2,8 m 

B = 0,5 m 

H = 2,1 m 

0,3 – 0,5 

m/s 

16,3˚C 

0,27 m/s; 

19,8˚C 

Öppen dörr 

0,8 m/s; 

19˚C 

0,04 m/s; 21,3˚C 
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1,1 mg/m
3
 resp. 1,9 mg/m

3
 för totaldamm).  Hänsyn måste tas till 

arbetstagarens 2 respirabel mätning där provtiden begränsades och inga 

säkra slutsatser kan dras. Trots det överstiger inte någon av dessa 

mätningar de hygieniska gränsvärdena.  

 

De stationära mätningarna (Stationär 1) visar att höga halter av 

luftföroreningar frigörs från källan, speciellt för totaldamm (12 mg/m
3
). 

Dock kan läckage på detta filter medföra osäkerhet av mätresultat (se 

bilaga 4).  

 

Stationär mätning av bakgrundshalt (Stationär 2) påvisade att både total- 

samt respirabelt damm ligger under 0,14 mg/m
3
 vilket underskrider 

gränsvärden med en god marginal. 
 

Tabell 4. Dammhalter på samtliga filter. Omräkningen utfördes för jämförelse med 

hygieniska gränsvärden. Stjärna (*) indikerar att pumpen slutade att fungera efter 95 

min. ** - läckage på filtret 

Mätobjekt Filternummer Total provtid [min] Dammhalt [mg/m
3
] 

Arbetstagare 1 Respirabelt 296  0,50 

Totaldamm 296  1,1 

Arbetstagare 2 Respirabelt
*
 95  1,1 

Totaldamm 295  1,9 

Stationär 1 

Skjutrummet 

Respirabelt
**

 280  5,4 

Totaldamm 280  12 

Stationär 2 

Omklädningsrummet 

Respirabelt 276  < 0,14 

Totaldamm 276  < 0,14 

 

Vidare undersökning av luftburna partiklar med en multielementanalys 

påvisade att barium, zink, magnesium, järn, bly, koppar samt antimon 

återfinns på filtren i högre grad än andra metaller (för hela tabellen med 

omräknade värdena se bilaga 2, för analysrapport se bilaga 5). Halter av 

bly överskrider kraftigt hygieniska gränsvärden både för total- och 

respirabelt damm (0,1 mg/m
3
 resp. 0,05 mg/m

3
) på samtliga mätobjekt 

med undantag för bakgrundshalten. Inga andra ämnen överskrider 

hygieniska gränsvärde.  
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Tabell 5. Halter av metaller (angivna i [mg/m
3
]) från multielementanalys. 

Rödmarkering indikerar att hygieniska gränsvärden överskrids. R = respirabelt 

damm, T = total damm. Stjärna (*) indikerar att pumpen slutade att fungera efter 95 

min. ** - läckage på filtret. Mg – magnesium, Zn – zink, Sb – antimon, Ba – barium, 

Pb – bly, Cu – koppar. Hänsyn har inte tagits till konfidensintervall   

 

 Mätobjekt 

 Arbetstagare 1 Arbetstagare 2 Stationär 1 Stationär 2 Nivågr. 

 R T R* T R** T R T R T 

Mg 0,015 0,026 0,028 0,040 0,157 0,29 0,0029 0,0029  15 

Zn 0,005 0,009 0,009 0,019 0,044 0,073 0,003 0,003 5 15 

Sb 0,003 0,004 0,004 0,010 0,017 0,031 0,0014 0,0014 0,25  

Ba 0,007 0,023 0,012 0,034 0,074 0,24 0,003 0,003  0,5 

Pb 0,311 0,486 0,505 0,773 3,000 6,000 0,003 0,004 0,05 0,1 

Cu 0,018 0,041 0,032 0,061 0,157 0,371 0,003 0,003 0,2 1 

 

Ventilation 

Ventilationen sätts manuellt på efter behov, det vill säga vid skjutläge 

och under hela försöket. Vädringen i försökslokalen sker kontinuerligt 

under försökets gång genom en tilluftslucka i väggen (Figur 3, punkt 1; 

Bild 6, vänster) och genom fläktdriven frånluft i lokalens tak (Figur 3, 

punkt 3; Bild 6, höger). Tilluftluckan innebär en öppning i väggen där 

uteluften kan fritt strömma in i lokalen, sådan luft är helt obehandlad och 

icke styrd av mekaniska anordningar.  Dessutom är två till fläktdrivna 

frånluft på under hela försöksverksamheten (Figur 3, punkter 9 och 10; 

Bild 7), de kan manuellt sättas av och på. Dessa frånluftsdon fungerade 

förut som punktutsug dock har dessa kopplats bort och når inte längre till 

källan (Bild 7).  
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Bild 6. Till vänster – tilluft, betecknas punkt 1 (vädringslucka, ingen fläkt); till höger 

– frånluft, betecknas punkt 3 (fläktdriven). 

 

 
Bild 7. Punktutsug (fläktdriven), betecknas punkt 9 och 10; frånluft, betecknas punkt 

3. 

 

Undersökning med rökampullret visade att vid dörringången till 

skjutanläggningen finns ett drag som suger inåt och uppåt, detta tyder på 

att det råder undertryck inne i provrummet. Övriga luftrörelser erhölls 

med både öppen och stängd dörr.  
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 Figur 3. Schema över luftrörelser i den undersökta lokalen där luftrörelser 

presenteras med pilarna. 1, (2) – tilluft vid vädring (skjutläge); 3, (4) – frånluft vid 

vädring (skjutläge); 5, 6 – frånluft; 7, 8 – tilluft; 9, 10 – punktutsuget  

 

Vid stängd dörr, åker luften vid punkt 1 upp mot taket, i höger riktning. 

Längre in i lokalen vid punkt 9, sprids luften åt alla håll, riktad mot 

taket. Luften nära punkt 10 drogs mot utsuget. Dock drogs luften till 

vänster vid en bit från utsuget. Frånluftsdonet som här benämns punkt 3, 

drog även till sig luft, när den var på. Här var fallet liknande punkt 10, 

det vill säga att luften sögs in vid nära håll, för att sedan dras till vänster, 

när rökampullen befann sig en bit ifrån den. Utsugsförmågan upplevdes 

starkare i punkt 3 än i punkt 10. Generellt för hela lokalen var 

luftspridningen relativt diffust, nästan åt alla håll, om röken frigjordes i 

andningshöjden. Det saknades en direkt riktning för luftrörelser. 

Däremot röken som var riktat direkt uppåt på en högre nivå hade tendens 

att samlas under taket där den sedan långsamt sögs in i frånluftdonet.    

 

Vid öppen dörr föll luften ner mot golvet vid punkt 1. Luften vid punkt 9 

rörde sig precis som med stängd dörr åt alla möjliga håll, fast 

långsammare. Vid de övriga punkter drogs luften till vänster.  Punkterna 

2 och 4 har inte undersökts då ventilationen där var avstängd. 
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5. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultat från det tidigare kapitlet i relation till teorin 

samt jämförs med de hygieniska gränsvärdena. 

Observation 

Arbetssätt  

Det råder en samverkan mellan den ansvarige chefen och arbetstagarna i 

det som gäller skyddsronder. Försökplanering ansvaras av arbetstagarna 

själva utifrån de uppgifter de har.   

 

Arbetstagarna är sällan informerade om de hälsorisker som kan vara 

kopplade till de kemiska ämnena vilka kan förekomma på deras 

arbetsplats. De är inte alltid informerade om vilka ämnen de utsätts för 

vid provskjutning på grund av att ammunitions egentliga innehåll saknas 

och undersökningar inte har hunnits göras. Däremot är ammunitionens 

grundinnehåll oftast känt, varför arbetstagarna borde kunna informeras 

om grundinnehållets hälsorisker. Dessutom använder arbetstagare 

skyddsutrustning med högsta skyddsfaktor vilket ytterligare skyddar de 

mot de hälsorisker som kan uppstå av okända ämnen. 

 

Av observationen och intervjun framkom det att arbetstagarna även 

medverkar till arbetsmiljön, genom städning, användning av personlig 

skyddsutrustning samt varsamt beteende. 

 

Enligt Antonsson med flera (2005) bidrar dålig städning till ökad mängd 

av luftburna partiklar på arbetsplatsen. Städningen sker inte enligt 

rekommendationerna på AFS 2009:2, där det står att arbetsplatsen ska 

städas regelbundet utifrån uppgjorda rutiner, för att minimera riskerna 

för kontakt med hälsofarliga ämnen. Den sker inte heller enligt Karlsson 

och Christenssons (2008) rekommendationer, där central- eller 

industridammsugare är att föredra framför sopborste som virvlar upp 
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damm.  I dagsläget städas det med både industridammsugare och 

sopborste.  

Personlig skyddsutrustning 

På FOI:s skjutbyggnad används personlig skyddsutrustning. 

Anledningen till detta är att det vid skjutning alstras stora mängder med 

luftföroreningar som bara kan undvikas med personlig skyddsutrustning. 

Arbetstagarna använder ett partikelfilter av P3-klass med hög 

avskiljningsgrad (99,997%) som uppfyller svensk och europeisk 

standardkrav (Arbetsmiljöverket
2
 2012). Vid provning brukas ett 

fläktassisterad andningsskydd, som är ett bra skydd vid läckage på grund 

av det övertryck som finns i masken (Krook och Levin, 2006). Det finns 

skyddskläder som arbetstagarna använder sig av, samtidigt som det finns 

tillgång till extra overaller om behovet skulle uppstå. Detta är bra då det 

är viktigt att inte sprida luftföroreningar hemma via kläder som används 

på jobbet (Gelberg och Depersis 2009).  

 

Däremot upplever arbetstagarna att inköp av nödvändiga skyddskläder 

hämmas eller fördröjs på grund av att det krävs motivering, granskning 

och ett godkännande från den högsta ledningen. Det finns inte heller 

några rutiner hur kläder skall tvättas eller utrustning för detta 

(Arbetstagare 2012.09.14).   

Mätning 

Mätresultatet från NO2, CO – mätare saknas på grund av ett tekniskt fel 

hos instrumentet. Detta innebär att inga slutsatser kan dras angående 

halter av NO2 och CO. Huvudsyftet med undersökningen inkluderar trots 

det exponering för damm som innehåller metaller, vilket innebär att 

avsaknaden av resultatet från gasmätaren inte påverkar undersökningen 

väsentligt.   

Luftföroreningar 

Mätning av partikelformade luftföroreningar utfördes med personburna 

samt stationära konstantflödespumpar vilket innebär att luftföroreningar 

på ett filter är ett medelvärde för hela mätperioden, därmed är det 
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omöjligt att urskilja hur mycket luftföroreningar enskilda arbetsmoment 

ger upphov till.  

 

En möjlig anledning till att Arbetstagare 1 och 2 har avvikande från 

varandra värden är att den ena (Arbetstagare 2) vistas närmare 

exponeringskällan efter ett skott. Annars vistas de två arbetstagarna 

samtidigt (i samma lokal/rum) under hela arbetsdagen.  

 

Med hänsyn till arbetets art och typen av ammunition, bestående av 

brandsatser i form av bariumnitrat samt främst bly och stål, var det 

förväntat att de uppmätta halterna vid källan skulle ge förhöjda halter av 

luftföroreningar samt metaller. De övriga halterna, med undantag för 

bly, överstiger inte de hygieniska gränsvärdena. Men den risken 

minimeras betydligt i och med att personlig skyddsutrustning används. 

 

Blyhalten har kraftigt överskridit de hygieniska gränsvärdena för båda 

arbetstagarna dock har friskluftmasker använts under hela försökets 

gång. På grund av andningsskyddets höga avskiljningsgrad för damm på 

99,997%, är det rimligt att anta att arbetstagarna inte har exponerats i 

den grad att det skulle innebära risker för hälsan. Dessutom tyder 

mätning av bakgrundshalten på att luftföroreningen kommer uteslutande 

från källan i skjutrummet och sprids inte i hela byggnaden.  

 

Ototoxiska effekter som kan uppträda vid blyexponering har identifierats 

för blodhalter 28-57 μg/dl (Johnsson och Morata 2009). Enligt AFS 

1992:17 ska blyhalten i blodet ligga under 1,0 μmol/L för män och 

kvinnor över 50 år så att ingen åtgärds ska vidtas (AFS 1992:17). 

Arbetstagarna har genomgått en medicinsk kontroll där ingen av dem 

översteg de uppsatta biologiska gränsvärdena (Arbetstagare 2012.06.07). 

Blyhalten i blodet på 1,0 μmol/L innebär 20,72 μg/dl (se bilaga 6b) 

vilket betyder att hänsyn inte behöver tas till ototoxiska effekter. Dock 

kan man inte utesluta kolmonoxid som möjlig bidragande faktor 

eftersom förhöjda halter mellan 591 mg/m
3
 och 914 mg/m

3
 av CO, vid 

användning av blyinnehållande ammunition, har tidigare rapporterats på 

FOI:s skjutbana av Hedenstierna med flera. Undersökningen gjordes i en 

sluten låda (0,7 m
3
) där luften analyserades efter tre skott (Hedenstierna 
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et al. 2010). Vid höga halter har kolmonoxid liknande hörselskadliga 

egenskaper som bly (Johnsson och Morata 2009).  

 

Mätningar har inte utförts under 8 timmars arbetsdag, inte heller under 

75 % av arbetstiden vilken skulle göras enligt AFS 2005:17 för ett säkert 

mätresultat. Detta beror på att den undersökta arbetsplatsen saknar 

strikta tidsramar när det gäller arbetstiden. Arbetsdagen är sällan exakt 8 

timmar, dessutom utförs det relevanta arbetsmomentet oftast under några 

timmar. Exponeringsmätningar utfördes främst då skjutförsöket pågick 

(se bilaga 1) vilket omfattar helt det exponeringsmoment som 

förekommer på arbetsplatsen eftersom inga andra arbetsuppgifter medför 

samma typ av luftföroreningar. Detta överensstämmer med samma 

arbetsmiljöföreskrifter som lyder:  

 

"För att uppnå en rimlig säkerhet när en exponeringsmätning bedöms 

behöver provtagningen omfatta minst 75 % av arbetstiden. Om 

provtagningen inte omfattar den exponerades hela arbetstid är det 

viktigt att moment som innebär en kraftig exponering ingår i 

mätningen." (AFS 2005:17) 

 

Under mätningens gång har en konstantflödespump slutat att fungera 

efter 95 minuter av provtiden. Anledningen till pumpens fel är troligtvis 

av teknisk karaktär. Eftersom mätningar avsåg begränsat antal prov per 

person samt mättillfälle är förlusten av en pump signifikant och 

begränsar resultatens säkerhet. Dock har två arbetstagare liknande 

arbetsuppgifter och befinner sig på samma plats under hela försöket, 

vilket innebär att mätningen på Arbetstagare 1 kan användas som 

referens vid analys av mätdata.  

 

Mätningar han inte utförts i närliggande rum, det vill säga kontoret samt 

korridorren i skjutbyggnaden. Anledningen till detta är begränsad 

tillgång till mätutrustningen samt möjlighet till analys. Sådan mätning 

skulle vara bra för att undersöka spridningen av luftföroreningar till 

angränsande lokaler samt mätning av exponering som förekommer där 

skyddsutrustningen inte används.  
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Ventilation 

Mätningar vid till- och frånluftskanaler påvisade väldigt begränsade 

lufthastigheter. Även i närheten av fläktdriven frånluftsdon mättes 

lufthastigheten till 0,8 m/s. OVK-protokollen kunde inte erhållas under 

perioden för examensarbete därför kan inga slutsatser dras om det 

faktiska ventilationssystemets tillstånd.  

 

Enligt NIOSH bör lufthastigheten alltigenom på en skjutsträcka vara 

0,245 m/s vid minimum rekommenderad lufthastighet och 0,381 m/s vid 

optimal lufthastighet (Anania och Seta 1975). De genomgående 

uppmätta lufthastigheterna i skjutlokalen översteg inte 0,05 m/s. 

Mätningen visar att lufthastigheten ligger under NIOSH 

rekommendationer. 

 

Undersökning av ventilationen med rökampuller påvisade uppenbara 

brister i skjutrummet. Granskning av luftrörelser visade att luften som 

finns i andningshöjd hänger kvar och det som har kommit upp till taket 

åker längs med taket till frånluftsdonet utan att ta med sig 

luftföroreningar. Ett undantag är luften som finns vid dörren vars 

rörelser leder uppåt vid stängd dörr. Detta är i linje med det som Anania 

och Seta (1975) förespråkar angående undertryck som bör finnas i 

skjutbanor för att närliggande lokaler inte ska förorenas. Problemet 

uppkommer när dörren är öppen. Luften hänger kvar i golvet, något som 

beror på felplacering av ventilationsanordning. Enligt Antonsson et al 

(2005) sänker detta ventilationseffektiviteten, då luften istället för att 

omblandas åker ut genom dörrar och otätheter.   

 

Vädringsluckan är en variant av ett deplacerande system. Vid ett sådant 

system blåser det in kall luft som ska tränga undan den varma inneluften, 

varvid luftföroreningar medföljer (Lindhe 2006). Nackdelen med ett 

manuellt deplacerande system är att uteluften är varmare på sommaren. 

Det innebär att uteluften i sådana fall är lika varm eller varmare än 

inneluften. I och med detta sker då ingen undanträngning av 

luftföroreningar, eftersom luften stiger upp direkt. Det innebär en 

kortslutning vid lokalens tak, från punkt 1 till punkt 3 (Figur 3). Ett 

annat problem är att vädring sker enbart efter provskjutning. Övriga tider 

sker ingen luftväxling.  
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Det saknas ett anpassat ventilationssystem i skjutlokalen och de 

luftrörelser som finns är otillräckliga för ändamålet och kan medföra 

hälsorisker då luftföroreningar inte förs bort tillräckligt snabbt. 

Luftföroreningar kan finnas kvar i luften när arbetstagare återvänder till 

lokalen utan andningsskydd. Ventilationen kan härmed sägas avvika från 

huvudsyftet att föra bort emissioner från skjutbanans lokal (Crouch et al. 

1991). 

 

Arbetsgivaren bör bland annat enligt arbetsmiljölagen underhålla lokalen 

(kap 3, 2§), vilket innebär att även ventilationen ingår i detta. Utifrån 

observationer av arbetsplatsen framgår det att underhåll inte görs. 

Resultatet av exponeringsmätningen bekräftar detta, då det har visat sig 

att de hygieniska gränsvärdena för bly överskreds. Luftkvaliteten på 

arbetsplatsen är otillfredsställande, då ventilationssystemet inte är 

utformat att fånga upp luftföroreningar.   
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6. Slutsatser 

I detta kapitel redovisas slutsatser samt förslag på åtgärder. 

 

Efter en arbetsmiljöundersökning på FOI:s skjutbana utförd av Previa 

fanns en misstanke av arbetstagarnas exponering för damm och 

tungmetaller som uppkommer i samband med verksamheten på grund av 

dålig ventilationskapacitet samt avsaknad av mätningar av 

luftföroreningshalter. Arbetsplatsen undersöktes genom observationer, 

intervju samt exponeringsmätning. 

 

Det råder olika uppfattningar mellan arbetstagarna och den ansvariga 

chefen angående arbetsmiljön på arbetsplatsen. Även om 

arbetsmiljöpolicyn finns bedömer vi att den generella arbetsmiljön inte 

är helt tillfredställande.  

 

De uppmätta halterna av damm samt dess metallsammansättning 

översteg generellt inte de uppsatta hygieniska gränsvärdena. De högsta 

uppmätta halterna var som förväntad vid emissionskällan. Blyhalter låg 

dessutom över de hygieniska gränsvärdena för båda arbetstagarna. 

Därför är personlig skyddsutrustning relevant att användas på 

arbetsplatsen.  

 

Efter undersökningen av ventilation konstaterades det att den var 

otillfredsställande med brister i uppbyggnad samt funktion. Utifrån 

arbetets art borde den byggas om Städning med sopborste samt brist på 

städning gör att blydamm finns kvar, vilket kan leda till ökade halter. 

 

Exponeringsbilden kan sällan fastställas med enstaka mätningar. Det 

mättes enbart under en dag och halterna kan variera på grund av antalet 

skott, rådande ventilation samt ammunitionens komposition. Mätningar 

saknas fortfarande för intilliggande rum. Emellertid är mätningen av 

luftföroreningar i skjutrummet ändå viktig, då det har visat sig att 

hygieniska gränsvärden för bly har överskridits.  
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Förslag på åtgärder 

Flera problemområden som verkar förekomma på skjutbyggnaden måste 

gås igenom för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö.  

Utbildning 

Som organisatoriska åtgärder föreslår vi att arbetstagarna behöver mer 

regelbundna utbildningar med inriktning på den fysiska arbetsmiljön och 

inte bara om arbetsmiljölagar. Även om arbetstagarna redan har 

kunskapen i ämnet kan det vara en fördel att öka medvetenhet och lägga 

fokus på användning av skyddsutrustning och säkerhetsrutiner. För att 

undvika exponering av hälsofarliga ämnen via brist på säkerhetsrutiner, 

bör utbildningen lära ut säker hantering av personlig skyddsutrustning, 

som exempelvis underhåll. Detsamma gäller för säkerhetsrutiner, där 

arbetstagarna bör informeras om val av städmetod, hantering av 

arbetskläder och skor med mera. Utan indirekta åtgärder kvarstår risken 

för exponering för hälsofarliga ämnen oavsett direkta åtgärder. 

Städrutiner  

Städningen borde ses över, då denna sker väldigt sällan utan fasta 

rutiner. Både arbetstagarna och arbetsmiljöansvarige är överens att 

städningen inte är tillräcklig och måste åtgärdas. Det finns risker med en 

utebliven städning på en skjutbana då blyhaltig damm kan ansamlas på 

arbetsytor och leda till ökad blyexponering. Städning med sopborste bör 

undvikas, då denna städmetod virvlar upp och sprider damm.  För 

närvarande används en industridammsugare, vilket är att föredra, samt 

en sopborste. Ett alternativ kan vara att torka smutsiga ytor med en 

fuktig trasa, eftersom fukt binder damm och använda en skurmaskin för 

golv.  

Ventilation 

För att minska spridning av hälsofarliga ämnen från källan bör 

punktutsug installeras. Dessutom bör befintlig ventilation byggas om så 

att tillfredställande allmänventilation finns. Tilluften i skjutrummet bör 

bytas ut till mekanisk tilluft som är på under hela dagen, till skillnad från 

nu då det enbart vädras efter skjutning.  
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Förslag till vidare forskning 

Mätningar borde utföras under flera mättillfällen. Mätpunkterna borde 

även utökas för att omfatta även närliggande lokaler för en noggrannare 

kartläggning av luftföroreningar. Mätningen av luftburna partiklar kan 

dessutom utföras med en direkvisande instrument för att kunna jämföra 

värden med den aktuella arbetsuppgiften. Detta är för att förtydliga 

under vilken arbetsmoment eller tidpunkt luftföroreningar påverkar 

arbetstagarna. Förutom detta är det viktigt att undersöka samma 

arbetsplats efter ventilationsbyte för att avgöra om förändringen lett till 

en förbättring av arbetsmiljön. 



 

60 

7. Källförteckning 

Böcker  

Amlära (1979). Ammunitionslära för armén : Amlära A. Sundbyberg, 

Försvarets bok- och blankettförråd (distr.). 

Andersson, K. (2009). Verkan och skydd. Stockholm, 

Försvarshögskolan. 

Antonsson, A.-B., B. Christensson och M. Sandberg (2005). 

Arbetsplatsens ventilation. Stockholm, Prevent. 

Bohgard, M. (2011). Arbete och teknik på människans villkor. 

Stockholm, Prevent. 

Bryman, A. och B. Nilsson (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 

Malmö, Liber ekonomi. 

Krook, K. och J.-O. Levin (2006). Kemisk yrkes- och miljöhygien : att 

identifiera, mäta och eliminera kemiska riskfaktorer i arbetslivet. Solna, 

Arbetslivsinstitutet. 

Lidén, E. (1994). Stridsdelar, skydd och deras växelverkan. Stockholm, 

Avd. för vapen och skydd, Försvarets forskningsanstalt (FOA). 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. 

London, SAGE. 

Patty, F. A., F. E. Clayton and G. D. Clayton (1994). Patty's industrial 

hygiene and toxicology. Vol. 2, p. C, Toxicology. New York, Wiley. 

Robson, C. (1993). Real world research : a resource for social scientists 

and practitioner-researchers. Oxford, UK, Blackwell. 

 



 

61 

Vetenskapliga artiklar 

Anania, T. L. och J. A. Seta (1975). Lead exposure and design 

considerations for indoor firing ranges. Cincinnati, Ohio, NTIS 

(Reprod.). 

Brunekreef, B. och S. T. Holgate (2002). "Air pollution and health." 

Lancet 360(9341): 1233-1242. 

Chauhan, A. J., M. T. Krishna, A. J. Frew och S. T. Holgate (1998). 

"Exposure to nitrogen dioxide (NO2) and respiratory disease risk." 

Reviews on environmental health 13(1-2): 73-90. 

Crouch, K. G., T. Peng och D. J. Murdock (1991). "Ventilation control 

of lead in indoor firing ranges: Inlet configuration and booth and 

fluctuating flow contributions." American Industrial Hygiene 

Association Journal 52(2): 81-91. 

Dams, R., C. Vandecasteele, B. Desmet, M. Helsen, M. Nagels, G. 

Vermeir och Z. Q. Yu (1988). "Element concentrations in the air of an 

indoor shooting range." Science of The Total Environment 77(1): 1-13. 

Doull, J., L. J. Casarett och C. D. Klaassen (2001). Casarett and Doull's 

toxicology : the basic science of poisons. New York, McGraw-Hill 

Medical Publ. Division. 

Gelberg, K. H. och R. Depersis (2009). "Lead exposure among target 

shooters." Arch Environ Occup Health 64(2): 115-120. 

Goldsmith, J. R. och S. A. Landaw (1968). "Carbon Monoxide and 

Human Health." Science 162(3860): 1352-1359. 

Hart, E. B., H. Steenbock, J. Waddell, C. A. Elvehjem och W. t. c. o. E. 

V. D. a. B. M. Riising (1928). "Iron in nutrition." Journal of Biological 

Chemistry 77(2): 797-833. 

Johnsson, A.-C. och T. C. Morata (2009). 142. occupational exposure to 

chemicals and hearing impairment. Göteborg, Göteborgs universitet. 



 

62 

Kagawa, J. (1985). "Evaluation of biological significance of nitrogen 

oxides exposure." Tokai J Exp Clin Med 10(4): 348-353. 

Kampa, M. och E. Castanas (2008). "Human health effects of air 

pollution." Environmental Pollution 151(2): 362-367. 

Landrigan, P. J., A. S. McKinney, L. C. Hopkins, W. W. Rhodes, W. A. 

Price och D. H. Cox (1975). "Chronic lead absorption. Result of poor 

ventilation in an indoor pistol range." JAMA 234(4): 394-397. 

Novotny, T., M. Cook, J. Hughes och S. A. Lee (1987). "Lead exposure 

in a firing range." American Journal of Public Health 77(9): 1225-1226. 

Olmez, I., J. P. Kotra, S. Lowery och W. H. Zoller (1985). "Airborne 

lead and trace elements in an indoor shooting range: A study of the DC 

national guard armory pistol range." Environmental Toxicology and 

Chemistry 4(4): 447-452. 

Russell, A. G. och B. Brunekreef (2009). "A Focus on Particulate Matter 

and Health." Environmental Science & Technology 43(13): 4620-4625. 

Samet, J. och D. Krewski (2007). "Health effects associated with 

exposure to ambient air pollution." J Toxicol Environ Health A 70(3-4): 

227-242. 

Schaeffer, D. J., R. A. Deem och E. W. Novak (1990). "Indoor Firing 

Range Air Quality: Results of a Facility Design Survey." American 

Industrial Hygiene Association Journal 51(2): 84-89. 

Scott, E. E., N. Pavelchak och R. DePersis (2012). "Impact of 

housekeeping on lead exposure in indoor law enforcement shooting 

ranges." J Occup Environ Hyg 9(3): D45-51. 

Stern, B. R., M. Solioz, D. Krewski, P. Aggett, T.-C. Aw, S. Baker, K. 

Crump, M. Dourson, L. Haber, R. Hertzberg, C. Keen, B. Meek, L. 

Rudenko, R. Schoeny, W. Slob och T. Starr (2007). "Copper and Human 

Health: Biochemistry, Genetics, and Strategies for Modeling Dose-

response Relationships." Journal of Toxicology and Environmental 

Health, Part B 10(3): 157-222. 



 

63 

Offentligt tryck 

AFS (1992:17). Bly. Solna, Arbetarskyddsstyrelsen, publikationsservice. 

AFS (2001:03). Användning av personlig skyddsutrustning. Solna, 

Arbetsmiljöverket. 

AFS (2005:06). Medicinska kontroller i arbetslivet. Solna, 

Arbetsmiljöverket. 

AFS (2005:17). Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot 

luftföroreningar : Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska 

gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar samt allmänna råd om 

tillämpningen av föreskrifterna. Solna, Arbetsmiljöverket, 

publikationsservice. 

AFS (2009:02). Arbetsplatsens utformning. Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om 

tillämpningen av föreskrifterna. Stockholm, Arbetsmiljöverket. 

Hellberg, A. (Red.) (2011). Arbetsmiljölagen : och dess förordning med 

kommentarer i lydelse den 1 augusti 2011. Stockholm, 

Arbetsmiljöverket. 

SFS (2007:988). Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om 

förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel 

av kemiska produkter, Svensk författningssamling. 

Rapporter  

Appelgren, P., M. Isberg, M. Kihlström och S. Härold.Hälso- och 

arbetsmiljö-aspekter vid försök med finkalibrig spårljus- och 

brandammunition (Projektstudie under ALLEX-kurs). Opublicerat 

material. 

CamfilFarr (2003). On Target with Camfil Farr. Shooting Ranges, 

Design, Ventilation & Filtration. 

Edelswärd, J. (2000). Handbok för vapen- och ammunitionssäkerhet. 

Stockholm, Försvarets bok- och blankettförråd. 



 

64 

Hedenstierna, S., R. Berglind, L. Hägglund, J. Ottosson, M. Skoglund 

och H. Wingfors (2010). Hälsoeffekter av krutgaser och metalldamm 

från finkalibrig ammunition. Tumba, Avdelningen för försvars- och 

säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). 

Johansson, B. (2009). Lägesrapport : uppbyggnad av 

finkaliberanläggning. Stockholm, Avdelningen för försvars- och 

säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). 

Johnson, B. och I. Klingvall (2011). Arbetsmiljörevision vid FOI, 

Grindsjön. Stockholm, Previa. 

Karlsson, A. och B. Christensson (2008). Effektiva åtgärder mot damm 

på byggarbetsplatser : etapp 1. Stockholm, IVL Svenska miljöinstitutet. 

Lacerda, A., T. Leroux och J.-P. Gagné (2005). Noise and Carbon 

Monoxide Exposure Increases Hearing Loss in Workers. Vancouver, 

Canada, In: Proceedings of the 149th meeting of the Acoustical Society 

of America. 

Levin, J.-O. (2000). Principer och metoder för provtagning och analys av 

ämnen på listan över hygieniska gränsvärden. Stockholm, 

Arbetslivsinstitutet. 

Lindhe, J. (2006). Utvärdering och optimering av 

industriventilationsanläggningar. Lund, Avdelningen för 

installationsteknik, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds 

tekniska högskola, Lunds universitet. 

Sällsten, G. (2001). Miljömedicinsk bedömning av blykontaminerad 

mark i Skårdal Skans, Bohus, Ale kommun. S. Universitetssjukhuset. 

Göteborg. 

WHO (2001). Iron Deficiency Anaemia: Assessment, Prevention and 

Control. W. H. Organization. Geneva, Switzerland. 

Muntlig referens  

Arbetstagare (2012.06.07). Muntlig referens. FOI. 



 

65 

Internet 

Arbetsmiljöverket
1
. "Definitioner av damm 

http://www.av.se/teman%5Chygieniska/damm/." Besökt  2012.04.07 

Arbetsmiljöverket
2
. (2012). 

"http://www.av.se/teman/mikrobiologiska/information/andningsskydd_

munskydd.aspx." Besökt 2012.04.13 

Arbetsmiljöverket
3
. "http://www.av.se/teman/ventilation/." Besökt  

2012.04.25 

Energihandbok, J. "Allmänt om värmeväxlare, 

http://energihandbok.se/x/a/d/v%C3%A4rmev%C3%A4xlare/Allmant-

om-varmevaxlare.html." Besökt  2012.08.13 

Fichter, N. (2010). ”Ventilationseffektivitet Bygg & Teknik 2:27. 

http://www.stravent.se/uploads/file/pdf/Ventilationseffektivitet_2010.pdf

” Besökt  2012.08.28 

FOI
1
. "http://www.foi.se/FOI/templates/Page____6386.aspx." Besökt  

2012.04.10 

FOI
2
. "http://www.foi.se/FOI/templates/Page____6385.aspx." Besökt  

2012.04.10 

HSDB. "Lead, elemental http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-

bin/sis/htmlgen?HSDB; U.S. National Library Medicin." Besökt  

2012.03.31 

HunterCourse. 

"http://www2.huntercourse.com/princeedwardisland/study?chapter=2&p

age=1."   Besökt 2012.04.11 

OSHA. "http://www.osha.gov/index.html."Besökt  07.09.2012. 

Sundström
1
. "http://www.srsafety.se/product.aspx?p_id=9870.", Besökt 

2012.04.11 

Sundström
2
. "http://www.srsafety.se/product.aspx?p_id=10034.", Besökt 

2012.04.11 

http://www.av.se/teman%5Chygieniska/damm/
http://www.av.se/teman/mikrobiologiska/information/andningsskydd_munskydd.aspx.
http://www.av.se/teman/mikrobiologiska/information/andningsskydd_munskydd.aspx.
http://www.av.se/teman/ventilation/
http://energihandbok.se/x/a/d/v%C3%A4rmev%C3%A4xlare/Allmant-om-varmevaxlare.html.
http://energihandbok.se/x/a/d/v%C3%A4rmev%C3%A4xlare/Allmant-om-varmevaxlare.html.
http://www.stravent.se/uploads/file/pdf/Ventilationseffektivitet_2010.pdf
http://www.stravent.se/uploads/file/pdf/Ventilationseffektivitet_2010.pdf
http://www.foi.se/FOI/templates/Page____6386.aspx.
http://www.foi.se/FOI/templates/Page____6385.aspx.
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB;
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB;
http://www2.huntercourse.com/princeedwardisland/study?chapter=2&page=1.
http://www2.huntercourse.com/princeedwardisland/study?chapter=2&page=1.
http://www.osha.gov/index.html.
http://www.srsafety.se/product.aspx?p_id=9870.
http://www.srsafety.se/product.aspx?p_id=10034.
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Schema över antal skott samt tidpunkterna för avfyrning 

 

Skottnummer Tidpunkt 

1 10.38 

2 10.41 

3 10.44 

4 10.47 

5 10.52 

6 10.56 

7 10.59 

8 11.01 

9 11.04 

10 11.05 

LUNCH 

11 12.35 

12 12.37 

13 12.38 

14 12.41 

15 12.43 

16 12.46 

17 12.48 

18 12.59 

19 13.08 

20 13.12 

21 13.15 

22 13.18 

23 13.21 

24 13.22 

25 13.26 

26 13.31 

27 13.32 

28 13.34 

29 13.36 

30 13.37 
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Bilaga 2. Filtertyp samt tidschema för mätning 2012.06.07. Stjärna 

markerar pumpen som slutade att fungera efter den totala tiden på 95 minuter. De 

värdena som saknas är markerade med ”–” 

 

Mätobjekt Filtertyp Start Stopp Start Stopp Totaltid [min] 

Arbetstagare 1 Respirabelt 9.50 11.05 12.26 16.07 296 

Totaldamm 9.50 11.05 12.26 16.07 296 

Arbetstagare 2 Respirabelt
*
 9.54 11.08 12.25 – 95  

Totaldamm 9.55 11.08 12.25 16.07 295 

NO2, CO-mätare 9.56 – – 16.07 – 

Stationär 1 Respirabelt 10.04 11.08 12.27 16.03 280 

Totaldamm 10.04 11.08 12.27 16.03 280  

Stationär 2 Respirabelt 10.06 11.09 12.27 16.00 276  

Totaldamm 10.06 11.09 12.27 16.00 276  
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Bilaga 3. Halter av metaller från multielementanalys omräknade till mg/m
3
. 

Rödmarkering indikerar att hygieniska gränsvärden överskrids. R = respirabelt 

damm, T = totaldamm. Hänsyn har inte tagits till konfidensintervall. 

 

 Mätobjekt 

 Arbetstagare 1 Arbetstagare 2 Stationär 1 Stationär 2 

 10525 

(R) 

10520 

(T) 

10526 

(R)
*
 

10521 

(T) 

10527 

(R)
 **

 

10522 

(T) 

10528 

(R) 

10523 

(T) 

Total provtid 

[min] 

296  296  95 295 280 280 276 276 

Provtagen 

luftvolym 

[m
3
] 

0,740 0,740 0,2375 0,7325 0,700 0,700 0,690 0,690 

Magnesium  

[mg/ filter] 

0,011 0,019 0,0067 0,029 0,110 0,200 <0,002 <0,002 

Magnesium  

[mg/m
3
] 

0,015 0,026 0,028 0,040 0,157 0,29 0,0029 0,0029 

Zink  [mg/ 

filter] 

0,0038 0,0064 0,0022 0,014 0,031 0,051 <0,002 <0,002 

Zink  [mg/m
3
] 0,005 0,009 0,009 0,019 0,044 0,073 0,003 0,003 

Antimon  [mg/ 

filter] 

0,0019 0,0033 0,00098 0,007 0,012 0,022 <0,001 <0,001 

Antimon  

[mg/m
3
] 

0,003 0,004 0,004 0,010 0,017 0,031 0,0014 0,0014 

Barium  [mg/ 

filter] 

0,0052 0,017 0,0029 0,025 0,052 0,17 <0,002 <0,002 

Barium  

[mg/m
3
] 

0,007 0,023 0,012 0,034 0,074 0,24 0,003 0,003 

Bly  [mg/ 

filter] 

0,23 0,36 0,12 0,57 2,1 4,2 0,0024 0,0027 

Bly  [mg/m
3
] 0,311 0,486 0,505 0,773 3,000 6,000 0,003 0,004 

Koppar  [mg/ 

filter] 

0,013 0,03 0,00076 0,045 0,11 0,26 <0,002 <0,002 

Koppar 

[mg/m
3
] 

0,018 0,041 0,032 0,061 0,157 0,371 0,003 0,003 
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Bilaga 4. Analysrapport för damm i luftprov 
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Bilaga 5. Analysrapport för multielementanalys av dammpartiklar i 

luftprov 
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Bilaga 6. 6a – beräkning av föroreningshalten till mg/m
3
; 6b – beräkning 

av blyhalten i blodet från μmol/L till μg/dl.  

 

6a. 

Provtagen luftvolym = totala provtiden * luftflöde (2,5 L/min) 

Dammhalten på filtret räknas om till 1 m
3
, det vill säga den totala 

intagna halten av förorenigen/ filter omvandlas till 

förorenighalten/volym [m
3
].  

 

6b. 

För att kunna jämför blyhalten i blodet där ototoxiska effekter uppträde 

(28-57 μg/dl (Johnsson och Morata 2009)) med den hygieniska 

gränsvärde där ingen åtgärd behöver vidtas (1,0 μmol/L (AFS 1992:17)), 

omvandlades  μmol/L av bly till μg/dl. 

 

(5,29 x10^3 mol av bly * (207,2 g Pb/1 mol Pb) = 1,10*10^6 g Pb) 

1*10
-6

* (207,2) = 0,0002072 g = 207,2 μg/L 

 

1L = 10 dl 

207,2 μg/L = 20,72 μg/dl 
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Bilaga 7. Intervjufrågor 

 

Arbetstagare 1 och 2  

Beskriv FOI:s verksamhet  

Finns det en arbetsmiljöpolicy? 

Hur upplever ni er arbetsmiljö? 

Finns det utbildningar i arbetsmiljösäkerhet? 

Görs det medicinska tester? 

 

Antal medarbetare 

 Hur många arbetare vistas i lokalen?  

 Hur många arbetare vistas samtidigt? 

 Tidpunkt med störst antal arbetare samtidigt? 

 

Arbetstider/ arbetsrotation 

 När går man in/ ut i lokalen? 

 När sker raster, lunch, pauser etc.? 

 

Skyddsutrustning/ skyddskläder 

Hur skyddar ni er från krutångor? 

Känner ni er trygga med skyddsutrusning? 

 

Rutiner/ Systematisk arbetsmiljöarbete 

 Hur hanteras ”vapen”? 

Tas hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka 

de anställdas hälsa och säkerhet? 

   

Buller och belysning 

 Hörselskydd 

 

Farliga ämnen/ Maskiner 

Typ av ammunition  

Säkerhetsdatablad 

 

Städning 

 Hur ofta? Rutiner?  

 Är det tillräckligt? 
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Vilket redskap använder ni för att städa i skjutrummet och resten 

av försöksanläggningen? 

Om ni använder en dammsugare, vilken typ handlar det om i så 

fall? 

Använder ni även sopborsten  i skjutrummet eller bara i övriga 

rum? 

 

Lokalens utformning/ dimensioner/ planritning 

 

Ventilation/ OVK etc. 

 När gjordes senaste OVK? 

Ventilationsutformning? Är det tillräckligt för ert arbete? 

  

Ansvarig chef 

Finns det en arbetsmiljöansvarig på FOI:s skjutanläggning i Grindsjön? 

Finns det arbetsmiljöpolicy som följs av arbetstagarna? 

Vem har tagit beslut om att skyddsutrustning ska införskaffas? Vems 

initiativ var det? 

Hur sker underhåll och reparation av skyddsutrustningen? Vems ansvar 

är det? 

På skjutanläggningen har punktutsug demonterats bort, vems beslut var 

det? 

Hur sker städningen i skjutlokalen? Vem ansvarar för den? 

Vem ansvar för ventilationen? 

Görs det OVK? Hur ofta i så fall? 

 

 

 

 

  


