Säkerhetsbestämmelser
för civila skjutbanor

Det yttersta ansvaret för säkerheten vid skjutbanan ligger på skytteföreningens styrelse. Varje skytteförening är skyldig att ha en skjutbanechef och/eller säkerhetsansvarig, som bland annat ansvarar för
att skjutbanan följer aktuella bestämmelser.
Denna skrift är en sammanfattning av de bestämmelser som
rör skjutbanans fysiska utformning. Den kan användas som en
checklista för inspektioner av skjutbanans säkerhetsanordningar,
och som information till skyttarna. Källor: SäkB för civilt skytte
2003 samt Faktablad/Skjutbanor, Sveriges kommuner och landsting.
SäkB kan beställas från Industrilitteratur, 0150-135 60.

Tillståndsprövning
För att få använda en skjutbana krävs tillstånd från polisen. Tillstånd
ges normalt för fem år i taget. Polismyndigheten ska i samråd med
Statens Skytteombud (SSO) besiktiga och godkänna banan.
Åtgärd: Om banan ändras krävs ombesiktning innan den återigen tas i bruk.

Miljöinspektion
I de flesta fall är det kommunen som utövar tillsyn över skjutbanor.
Miljöbalken från 1999 ställer mycket högre krav på skjutbanorna än
tidigare. Det ställs krav på dokumentation. Kommunen kan stänga
banan om villkoren inte är uppfyllda.
Åtgärd: Det är nödvändigt att ha god kännedom om dessa frågor.
Se separat skrift från Svenska Jägareförbundet, ”Miljökrav på skjutbanor”.

Skjutbaneinstruktion
Varje skjutbana ska ha en skjutbanechef och/eller säkerhetsansvarig
samt en skriftlig instruktion för skjutbanan.
Åtgärd: Skjutbaneinstruktionen ska sitta väl synlig vid skjutbanan.

A Bestämmelsernas giltighet
1 Tillståndstid
2 Skjutbanechef/säkerhetsansvarig
(namn och telefon)
B Allmänna bestämmelser
1 Tillåtna skjuttider
2 Dagar med skjutförbud
3 Berättigade att använda banan
4 Eventuellt tider för att avlägga
kompetensprov
C Bestämmelser för vapen,
ammunition m m
1 Tillåtna vapen
2 Tillåtna kalibrar
3 Eventuellt förbud mot viss
ammunition
4 Tillåtna mål och målanordningar
5 Tillåtna skjutplatser
D Säkerhetsföreskrifter
1 Bestämmelser angående
skjutledare

2 Bestämmelser angående skjutriktning
3 Förvaring av vapen i samband med
tävling och träning
4 Skjutning på olika avstånd samtidigt
5 Markörers vistelse i markörskydd
6 Avspärrningar
E Ordningsföreskrifter/miljövård
1 Hylsor, emballage, övrigt avfall
2 Målmateriel, bodar och förvaringsutrymmen
3 Sanitära anordningar
4 Parkering
5 Skötsel och underhåll av kulfång
6 Rapporteringsrutiner
F Olycksfallsberedskap
1 Sjukvårdsberedskap och sjukvårdsmaterielens placering
2 Brandmaterielens placering
3 Närmaste telefon och aktuella
telefonnummer

Kulfång
Ett kulfång ska bestå av sand eller finkornigt grus och ha en lutning på
ca 30°. Sanden/gruset ska vara luckert till ett djup av 50 cm.
Åtgärd: Kontrolleras genom att man med lätthet kan trycka in ett armeringsjärn 50 cm i sanden/gruset.

Grusmaterialets kondition måste inspekteras regelbundet. När materialet blir alltför sönderskjutet ökar risken för rikoschetter.
Åtgärd: Inspektera regelbundet. Med 5–10 års mellanrum bör de yttersta
50 cm av gruset förnyas/siktas. Observera att eventuellt bortfraktat material
innehåller bly och måste fraktas till godkänd deponi.

Mål och målanordningar
Höjder på kulfång och övriga vallar finns angivna i SäkB och Faktablad/
Skjutbanor. Mål och målställ ska vara av material som inte ger upphov
till rikoschetter, till exempel poröst trä eller plast. Mål och målställningar av metall måste skyddas med trä och kräver mer omfattande
kulfång.
Åtgärd: Om mål/målställning är av metall, se SäkB för detaljinformation
om nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Markörskydd och semafor
En vridbar semafor ska finnas vid markörskyddet; grön på ena sidan
och röd på andra. Den röda sidan ska också vara försedd med ett diagonalt vitt kryss. Markörerna ska vara kunniga i semaforhantering.
Reglerna för detta ska tillämpas strikt.
Åtgärd: Kontrollera att markörerna kan semaforreglerna.
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Avspärrning och varningsskyltar
Det område i anslutning till skjutbanan som inte får beträdas ska
vara markerat med varningsskyltar. Skyltarna ska placeras så tätt att
den som närmar sig området samtidigt ska se minst två varningstavlor,
oavsett varifrån man kommer.
Åtgärd: Inspektera skyltarna regelbundet.
Om den yttre gränsen för varningsområdet går i skog ska gränsen
också markeras genom stängsel eller genom underkvistning och röjning av markvegetation.
Åtgärd: Röjning eller staket måste underhållas.

Riskområde
Vid skjutning utgörs riskområdet i princip av all mark mellan skytten
och kulfånget. Utbredningen i längd- och sidled beror dels på markens
beskaffenhet, dels på ammunitionen. Formler för beräkning av detta
finns i SäkB. Detta gäller under förutsättning att inte skytten gör grova
riktfel. Alla skott ska avlossas inom skjutområdet.
Åtgärd: Ny ammunition/kaliber kan kräva översyn av riskområdet.

Olycksfallsberedskap
Första förband ska finns på skjutplatsen och i markörskyddet om det
är bemannat. Information om hur man tillkallar ambulans eller annan
hjälp ska finnas på skjutbaneinstruktionen. Aktuella telefonnummer
ska finns lättillgängliga.
Åtgärd: Det är viktigt att utse en huvudansvarig för säkerheten vid varje
skjuttillfälle. Kontrollera att aktuella telefonnummer verkligen gäller.

KUNDSKAPARNA

Öster Malma, SE-611 91 Nyköping
Telefon: 0155-24 62 00 www.jagareforbundet.se

