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Sammanfattning

Här ges en sammanfattning av uppsatsens viktigaste delar.

Det råder en unik problematik runt hanteringen av nedlagda militära områden och den information

som idag finns rörande sådana områden är ytterst sparsam vilket skapar en kunskapslucka. Det finns

inga tydliga riktlinjer för hur arbetsprocessen vid en förändrad markanvändning ska bedrivas vilket

skapar ett stort behov för en tydlig arbetsmodell. Den här uppsatsens huvudsyfte har varit att tillgodose

detta behov genom att skapa en ny översiktlig och tydlig arbetsmodell. Uppsatsen är utförd i

samverkan med Gävle kommun som hade ett önskemål om att få hjälp med att sammanställa

information om militära lämningar i Västra Kungsbäck, för att kunna planera för områdets framtid.

För att uppfylla denna önskan har en fallstudie av Västra Kungsbäck påbörjats, som visar på var det

finns militära lämningar samt en samlad riskbedömning av området. För att skapa den nya

arbetsmodellen på bästa sätt utfördes en jämförelsestudie, med hjälp av en analysmatris, av två

befintliga arbetsmodeller: Att lära sig leva med OXA och Metodik för Inventering av Förorenade

Områden. Vi har upprättat en ny arbetsmodell med fem steg som kan tillämpas på nedlagda militära

övnings- och skjutfält som ska genomgå en förändring av markanvändningen. Den nya arbetsmodellen

bör dock vidareutvecklas och ses som ett levande dokument som ständigt ska förbättras. Efter

ytterligare bearbetning av den nya arbetsmodellen kommer den att fungera som ett vägledande

hjälpverktyg vid den fysiska planeringen för ett hållbart samhälle.

Nyckelord: Arbetsmodell, militära övnings- och skjutfält, markanvändning, sanering, bly, OXA.
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Definitioner

Här presenteras definitioner av olika begrepp och förkortnngar som används i uppsatsen. Detta i syfte

att  ge läsaren information i ämnet som krävs för vidare läsning.

ABC-område - Område där man har övat skydd mot atom-, biologiska- och kemiska stridsmedel.

Akvifer – Geologisk bildning med ansamlat grundvatten.

Arbetsmodell – Strukturerad vägledning för en arbetsprocess.

FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut.

OXA – Oexploderad ammunition, ammunition som inte exploderade som den skulle vid

användningen.

Sanering - Det arbete som utförs för att rena marken på farliga ämnen och material för att uppnå en

godtagbar nivå, beroende på den framtida markanvändningen.
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1 Inledning

Kapitlet syftar till att ge läsaren en uppfattning om uppsatsens innehåll och klargöra vad

som är målet med uppsatsen. Inledningsvis ges en kort beskrivning om bakgrunden till

arbetet som därefter leder till det syfte som ligger till grund för uppsatsen. Slutligen

nämns även uppsatsens avgränsningar och disposition.

1.1 Bakgrund

”Rather than treating brownfield sites as problems, many cities have now come

to recognise the advantages that come from redeveloping such sites in terms of

providing housing and job creation.”

(Bagaeen, S.G. (2006). Redeveloping former military sites: Competitiveness, urban sustainability

and public participation. Cities 43, 339-352)

Allt fler städer börjar ta tillvara på de fördelar som finns vid återanvändningen av

nedlagda militära områden menar Bagaeen (2006, s. 340). Vidare påstår Bagaeen (2006,

s. 340) att det finns begränsat med litteratur om återanvändning av nedlagda

militärområden i jämförelse med de investeringar som görs i samband med den

förändrade markanvändningen. Detta i sin tur leder till att det kan uppstå oklarheter

gällande hantering och möjlig markanvändning. De få arbetsmodeller som finns idag är

komplexa och kan upplevas som svåra att förstå och tillämpa i praktiken.

Planeringsprocessen rörande nedlagda militära övnings- och skjutfält kan stagnera i brist

på tydliga och enkla arbetssätt. Detta anser vi medför ett behov av en översiktlig och

lättanvänd arbetsmodell. Cao et al. (2003, s. 188) menar att det är av stor vikt att

hanteringen av nedlagda skjutfält sker på ett ordentligt vis för att minimera skador i

miljön orsakade av bly. Det är viktigt att forska i detta ämne för att utveckla en

systematisk arbetsmodell som kan tillämpas vid hanteringen av nedlagda militära

övnings- och skjutfält, detta bidrar då till en mer optimal, effektiv och hållbar

stadsplanering.
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Om området I 14 som försvarsmakten i Västra Kungsbäck har använt ska överlämnas till

Gävle kommun så uppstår det olika markfrågor som behöver lösas. Marken innehåller

troligen miljöfarliga ämnen och OXA (oexploderad ammunition) och kan behöva saneras.

Det är i nuläget oklart hur detta ska ske på bästa sätt och vem som ska ha ansvaret över

saneringen. Information om området och de olika frågorna som denna uppsats berör är i

nuläget utspridd i olika instanser. Det ligger i Gävle Kommuns intresse att få den

utspridda informationen samlad, analyserad och utvärderad för att underlätta för

planeringen av området. Västra Kungsbäck har ett mycket attraktivt geografiskt läge och

har setts attraktivt av många olika aktörer för olika slags exploateringar. Därför är det

viktigt att utföra noggranna undersökningar av området för att kunna göra väl avvägda

bedömningar gällande områdets framtida markanvändning. Västra Kungsbäck har en

speciell problematik eftersom hela området tidigare har använts för militära aktiviteter

och används även i viss mån än idag används för detta ändamål.

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att utarbeta en ny arbetsmodell för hanteringen av nedlagda

militära övnings- och skjutfält. Arbetsmodellen ska fungera som ett effektivt verktyg i

planeringsprocessen för kommuner och för andra som kan ha behov av den. Vi kommer

försöka bidra till den vetenskapliga kunskapen genom att utvärdera två befintliga

arbetsmodeller gällande hanteringen av nedlagda militära övnings- och skjutfält för att

sedan utveckla en ny arbetsmodell. För att visa hur den nya arbetsmodellen kan tillämpas

så påbörjas det första steget och det tredje steget i arbetsmodellen genom en fallstudie

över Västra Kungsbäck. Fallstudier är något som enligt Hill (2000, s. 247) är en viktig del

i förståelsen av hur nedlagda militära områden kan användas på bästa sätt.

1.3 Frågeställningar

Här redovisas de frågeställningar som vi genom uppsatsen strävar efter att svara på.

• Hur är befintliga arbetsmodeller uppställda och vad redovisar de?

• Hur kan en ny arbetsmodell för hanteringen av nedlagda militära övnings- och

skjutfält se ut?

• Vilka militära lämningar finns i Västra Kungsbäck?

• Vilket framtida markanvändningssätt lämpar sig bäst för Västra Kungsbäck?
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1.4 Avgränsning

Eftersom arbetet med denna uppsats är tidsbegränsat ligger vår fokus på att göra en tydlig

och lättförståelig sammanställning av viktiga delar av problematiken med hanteringen av

nedlagda militära övnings- och skjutfält. Vi väljer att inrikta den nya arbetsmodellen

specifikt på nedlagda militära övnings- och skjutfält och inte militära områden i

allmänhet för att tidsmässigt avgränsa uppsatsen.  Det är mindre viktigt i detta skede att

gå in på djupet när det gäller olika frågor om sanering och markanvändning så för att

avgränsa vårt arbete har vi valt att arbeta på ett alltäckande och översiktligt sätt. Det

första och tredje steget i den nya arbetsmodellen påbörjas i uppsatsens fallstudie men på

grund av uppsatsens begränsade tidsram så fanns ingen möjlighet att vidare tillämpa de

resterande stegen.

1.5 Uppsatsens disposition

Uppsatsen består av sex huvuddelar: inledning, litteraturstudie, frågeställningar, resultat,

diskussion och slutsats (figur 2).

Figur 1. Översiktlig figur som visar uppsatsens disposition.
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2 Metod & Material

Här redogörs först för det vetenskapliga förhållningssätt som tillämpats i uppsatsen.

Därefter redovisas uppsatsens genomförande utförligt.

2.1 Metod & Datainsamling

Sekundära data i form av vetenskapliga artiklar och rapporter har utgjort grunddata för

uppsats. De data som har samlats in var av sådan art att det påvisade tidigare

arbetsmodeller och metoder gällande hanteringen av nedlagda militära övnings- och

skjutfält. Data har genom litteraturstudien också gett information om det kunskapsläge

som finns gällande det aktuella ämnet. Det insamlade data analyserades kvalitativt i

jämförande beskrivningar. Dessa data var nödvändiga att samla in för att kunna analysera

och utvärdera dem i syfte att utveckla en ny arbetsmodell. En kvalitativ fallstudie över

Västra Kungsbäck har påbörjats. Enligt Hill (2000, s. 273) så ger kvalitativa fallstudier en

bättre bild av resultaten än vad kvantitativa metoder gör, speciellt om fallstudien pågår

under en längre tid eftersom den kan utveckla en omfattande förståelse för resultatet. Vi

valde bort att utföra uppsatsen med hjälp av andra metoder så som intervjuer och

enkätundersökningar. Dessa metoder valdes bort för att de ansågs för tidskrävande och

otillräckliga för att nå syftet med denna uppsats. De material och källor som uppsatsen

huvudsakligen bygger på bedöms som säkra då de består av vetenskapliga artiklar och

rapporter från myndigheter vilket medför att uppsatsen är uppbyggd på en stabil grund.

2.2 Uppsatsens genomförande

Litteraturstudie

En litteraturstudie har utförts där relevanta för denna uppsats vetenskapliga artiklar och

rapporter har studerats. Kärnpunkterna i dessa har belysts för att ge en bild av dagens

kunskapsläge gällande omvandlingen av nedlagda militära övnings- och skjutfält.

Litteraturstudien har lett till ett antal frågeställningar som sedan har besvarats i

resultatdelen. Frågeställningarna har fungerat som en sammanfogande länk mellan

uppsatsens teoretiska del (litteraturstudien) och dess empiriska del (resultatet).



5

Litteraturstudien påbörjades genom en insamling av vetenskapliga artiklar. Artiklarna

samlades in genom sökningar i olika databaser via Högskolan i Gävles databasbibliotek.

De flesta artiklarna hämtades från databasen ScienceDirect. De sökord som användes för

att hitta relevanta artiklar var: ”shooting range”, ”redevelopment of former military area”,

”former military area”, ”military sites”, ”contaminated area”, ”military base”, ”Qvarfort”.

Utifrån sökningen valdes de artiklar som verkade mest relevanta för denna uppsats ut.

Artiklarna lästes och en sammanställning gjordes av den information som bedömdes vara

av nytta för uppsatsen i form av en litteraturstudie.

Litteraturstudien utökades genom att en sammanställning utfördes av information från

rapporter som hämtades från Länsstyrelsen Gävleborg, Försvarsmakten, FOI och

Naturvårdsverket. Rapporterna samlades in dels genom kontakt via mail med personer

inom Länsstyrelsen Gävleborg och Försvarsmakten och dels genom en internetsökning

via sökmotorn Google. Valet att använda sökmotorn Google grundade sig i en bedömning

att antalet relevanta träffar skulle bli större där än hos andra sökmotorer. Sökorden som

användes vid internetsökningen var: ”OXA” och ”sanering av skjutfält”. Rapporterna från

Naturvårdsverket hämtades direkt från sökningar via deras hemsida, sökorden var:

”MIFO” och ”skyddsavstånd”. Länsstyrelsen Gävleborg och Försvarsmakten är två

myndigheter som har mycket information gällande militära övnings- och skjutfält, därav

valet att kontakta dem.  De rapporter som valdes ut berör uppsatsens ämnesområde,

hanteringen av nedlagda militära övnings- och skjutfält, därav lämpligheten att använda

dem i litteraturstudien. De sökord som har använts vid sökningen av vetenskapliga

artiklar och rapporter valdes ut för att de ansågs lämpliga att använda vid insamlingen av

relevant information. Litteraturstudien utökades ytterligare med en kort beskrivning av

två utvalda arbetsmodeller i syfte att beskriva arbetsmodellernas huvuddrag.

Litteraturstudien avslutades med en sammanställning av information rörande Västra

Kungsbäck. Denna sammanställning bestod av en historisk kartläggning och en

beskrivning av områdets olika värden. Informationen hämtades dels från aktuella

översiktsplaner som erhölls från Gävle kommun vid ett uppstartsmöte för uppsatsen och

även från boken Så levde man på Kungsbäck (Hälsinge Regemente 1994). Valet av att

redovisa denna information grundar sig i ett behov av grundläggande

bakgrundsinformation om Västra Kungsbäck, för att i resultatdelen kunna göra korrekta

bedömningar av områdets framtida markanvändning.
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Ny arbetsmodell

Jämförelsestudie: två arbetsmodeller

Jämförelsestudien påbörjades med att två befintliga arbetsmodeller studerades. De två

arbetsmodellerna som studerades var Att lära sig leva med OXA och Metodik för

Inventering av Förorenade Områden (MIFO). Dessa två arbetsmodeller studerades för att

de bedömdes som lämpliga gentemot uppsatsens syfte men även på grund av bristen på

arbetsmodeller. Bedömningen av att de lämpade sig bra för att användas grundades dels

på att den ena modellen, MIFO, ofta används som ett verktyg hos kommuner för

inventering av förorenade områden, dels på att den andra modellen, Att lära sig leva med

OXA, behandlar samma problematik som denna uppsats. Arbetsmodellerna analyserades

med hjälp av en analysmatris. Analysmatrisen skapades genom att åtta kriterier

bestämdes, dessa kriterier bestämdes utifrån motiveringar som backades upp av litteratur

(Tabell 1).
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Tabell 1.  Motiv till de kriterier som användes i analysmatrisen.

Kriterium Motiv
1. Behandlar
modellen
markföroreningar?

Det är viktigt att belysa vilka markföroreningar som finns inom ett område för att få en
uppfattning om problematikens omfattning. Enligt Spuller et al. (2007, s. 378) så har

markföroreningar vid skjutbanor blivit allt viktigare att ta hänsyn till.

2. Behandlar
modellen OXA? För att kunna tillämpa en arbetsmodell på före detta militära områden så är det absolut

nödvändigt att känna till var det finns OXA och hur mycket. Det är viktigt att vara medveten
om förekomsten av OXA för att kunna göra riktiga riskbedömningar.

3. Behandlar
modellen
saneringsmetoder?

För att kunna exploatera före detta militära områden så är det viktigt att veta vilka
saneringsmetoder som finns och när de ska tillämpas. För att lyckas återanvända militära

områden så krävs en sanering av marken (Bagaeen 2006, s. 340).

4. Behandlar
modellen
organisatoriska
frågor?

Det är viktigt att klargöra vilka olika aktörer som ansvarar för de olika delarna i
arbetsprocessen, i syfte att undvika onödiga stopp i processen.

5. Behandlar
modellen ekonomiska
frågor?

För att sträva efter en ekonomisk lönsamhet är det av stor vikt att i ett tidigt skede i
arbetsprocessen få en överblick över den ekonomiska situation som bedöms uppstå.
Bagaeen (2006, s. 351) menar att omvandlingen av militära områden är en fråga om

finansiering lika mycket som en fråga om visioner.

6. Behandlar
modellen sociala
aspekter?

Vid en förändring av markanvändningen av före detta militära områden är det viktigt att ta
hänsyn till de sociala aspekterna som berör det aktuella området. Detta för att sträva efter
en hållbar utveckling som enligt Vervloet et al. (2005) har blivit en viktig fråga inom den

fysiska planeringen.

7. Är modellen
uppbyggd på ett
tydligt och
systematiskt sätt?

För att öka chansen att en arbetsmodell blir använd så är modellens uppbyggnad och
struktur av stor betydelse. Att modeller är välstrukturerade och har ett relevant innehåll är

avgörande för dess användbarhet (Prisley & Mortimer 2004).

8. Används modellen
av kommuner och
myndigheter idag? Att en modell används behöver inte betyda att den är fulländad men troligen så är den

tillräckligt tillfredsställande för syftet.

9. Övriga
kommentarer

Ytterligare viktiga upplysningar om modellerna som inte täcktes in av föregående kriterier.
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Ny arbetsmodell

En ny översiktlig arbetsmodell för hanteringen av nedlagda militära övnings- och

skjutfält har utarbetats i uppsatsen. Skapandet av den nya arbetsmodellen startade med ett

generellt upplägg av de delar som skulle ingå i modellen. Delarna bestämdes grundat på

analysmatrisen av de två studerade arbetsmodellerna. Det generella upplägget av

modellen utarbetades ytterligare efter egna idéer om tillvägagångssätt vid hanteringen av

nedlagda militära övnings- och skjutfält.

Arbetsmodellen skapades i fem sammanlänkande steg: undersökning, OXA-orientering,

kalkyl, utförande och utvärdering. Det första steget, undersökning, skapades för att det är

viktigt att i ett tidigt skede av planeringsprocessen klargöra de förutsättningar och

begränsningar som finns för det aktuella området. Det andra steget, OXA-orientering,

skapades för att det är avgörande för vidare hantering av aktuellt område att veta var och

hur mycket OXA det finns i marken. Valet av skapandet av det tredje steget, kalkyl,

motiverades av ett behov av att väga samman de kostnader som beräknas uppkomma vid

en förändring av markanvändningen och den nytta som den nya markanvändningen

förväntas få. Till det tredje steget skapades även två understeg: markanvändning och

sanering. Dessa understeg skapades för att det är viktigt att på ett flexibelt och

systematiskt sätt ställa upp olika alternativ för markanvändning och vidare se vad de olika

alternativen medför för saneringsmetod. Det fjärde steget, utförande, skapades för att det

är ett naturligt steg i en arbetsprocess att realisera de fattade besluten. Det sista steget i

arbetsmodellen, utvärdering, skapades för att det är ytterst viktigt att utvärdera och följa

upp genomförda beslut för att möjliggöra en positiv utveckling av arbetsprocessen.

Fallstudie

En fallstudie har utförts där en beskrivning av områdets militära lämningar presenteras

och förslag för den framtida markanvändningen ges. Fallstudien utfördes som en start på

den nya arbetsmodellens första och tredje steg och i syfte att visa på hur den skulle kunna

tillämpas i verkligheten. Fallstudiens syfte var även att tillhandahålla Gävle kommun med

ett underlagsmaterial som ska underlätta för planeringen av Västra Kungsbäck.

Fallstudien påbörjades genom en kartläggning av militära lämningar i Västra Kungsbäck.

Kartmaterialet som användes som grund vid kartläggningen bestod av shape-filer och

försågs av Gävle kommun. Mjukvaran som användes för att skapa en ny karta över de

militära lämningarna var ArcView 3.3. Kartläggningen utfördes baserat på tre rapporter



9

(Försvarsmakten, Organisationsmyndighet 1994; Försvarsmakten, Dalregementet 1997;

Kungl Hälsinge Regemente och Gävleborgs Försvarsområde 1994) utförda av

Försvarsmakten och tillhandahållna av Länsstyrelsen Gävleborg. Rapporterna innehöll

information om militära lämningar i Västra Kungsbäck med tillhörande koordinater.

Innan själva kartläggningen påbörjades så utfördes en kontroll av koordinaterna från

rapporterna för att se att de överensstämde med koordinatsystemet i grundkartmaterialet.

Kontrollen utfördes genom att koordinaterna för två kända punkter i grundkartmaterialet

jämfördes med samma punkters koordinater från rapporterna.

Efter genomförd koordinatkontroll påbörjades kartläggningen av de militära lämningarna.

Koordinaterna från två av rapporterna (Försvarsmakten, organisationsmyndighet 1994;

Kungl Hälsinge Regemente och Gävleborgs Försvarsområde 1994) markerades med

symboler i den nya kartan. Från en tidigare kartläggning i en av rapporterna

(Försvarsmakten, Dalregementet 1997) markerades områden som kan innehålla militära

lämningar i den nya kartan i form av polygoner. Dessa områden saknade koordinater i

rapporten och placerades därför ut i den nya kartan efter geografiska föremål så som

vägar och vattendrag. Områdena tilldelades olika färger för att visualisera olika typer av

militära lämningar för att tydliggöra skillnaderna mellan de olika områdena. Baserat på

den nya kartan och en rapport (Försvarsmakten, Totalförsvarets ammunitions – och

minröjningscentrum 2007) över militära lämningar framställdes en ny karta där området

delades in i två klasser: klass 1 och klass 2. Den mark som kan innehålla militära

lämningar tilldelades klass 1 och resterande mark där militära lämningar ej finns

dokumenterade tilldelades klass 2. Klass 1 gavs en något starkare färg än klass 2 för att

tydliggöra att marken inom klass 1 troligen innebär en högre risk vid markanvändning

och eventuell markbearbetning.
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3 Litteraturstudie

Här presenteras vår litteraturstudie vars syfte är att sammanfatta för uppsatsen relevant

litteratur och att ge en överblick över den befintliga kunskapen om återanvändningen av

nedlagda militärområden. Även två befintliga arbetsmodeller som behandlar

tillvägagångssätt vid hanteringen av nedlagda övnings- och skjutfält och miljöfarliga

ämnen beskrivs här samt en kortare beskrivning av Västra Kungsbäck.

3.1 Hållbar stadsplanering

Bagaeen (2006, s. 351) påpekar att det inte finns någon allmän överenskommelse av vad

en hållbar samhällsplanering innebär i praktiken. Vidare menar Bagaeen (2006, s. 351) att

återanvändningen av gamla militärområden inte är något undantag men att det kan anses

som en möjlighet att reducera eller minska stadens utbredning. Att utnyttja den stadsnära

marken på ett optimalt sätt minskar behoven att breda ut staden på värdefulla natur- och

kulturmarker, även miljön främjas då transportsträckorna blir kortare vid en effektiv

markanvändning i staden.

Shearer et al. (2006, s. 360) menar att hur vida de beslut som fattas av planerare i längden

blir framgångsrika kan, i vissa fall, vara svårt att bedöma och att endast framtiden kan

utvisa resultaten. Däremot påpekar Shearer et al. (2006, s. 360) att andra beslut fattade av

planerare lättare går att utvärdera då de är precist identifierade eller följer vissa uppmätta

gränsvärden. Gällande den långsiktiga hållbarheten av naturliga resurser så innebär

urbaniseringen många osäkerheter enligt Shearer et al. (2006, s. 360), nya handels- och

bostadsområden riskerar inte endast att avlägsna inhemsk vegetation utan också att stycka

upp marken så att den blir för uppdelad för att verka som livsdugliga miljöer. Vervloet et

al. (2005, s. 153) menar att det är viktigt att i den fysiska planeringen skapa nya

användningssätt och funktioner för långsiktiga framtida behov. Flera olika faktorer

behöver tas hänsyn till och begreppet hållbarhet har påverkat många beslut (Vervloet et

al. 2005, s. 153). Bagaeen (2006, s. 342) skriver att en blandning av bostads- och

handelsområden i nya stadsnära områden tillsammans med att främja för etableringen av

olika kommersiella verksamheter inom befintliga bostadsområden kan medverka till en

hållbar stadsutveckling.

Att också samtidigt aktivt förhindra nyetablering av verksamheter utanför staden påverkar

den hållbara stadsutvecklingen positivt fortsätter Bagaeen (2006, s. 342).
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Efterfrågan på mark blir bara större och större allt eftersom jordens befolkning ökar och

det råder ofta bostadsbrist i flera städer. Till och med förorenad mark har blivit aktuellt att

bygga på, speciellt sådan mark som ligger i städer eller i anslutning till städer. Gamla

militära flygfält är en marktyp som snabbt har börjat fått annan civil användning, mycket

på grund utav att dessa marker är plana och väldränerade (Bell et al. 2001). Ett annat,

kanske oväntat, sätt att förändra och återanvända en militär plats är den förändringen av

markanvändning som skedde i Denver, Colorado, på 1990-talet. Wiley & Rhodes (1998)

beskriver i en populärvetenskaplig artikel hur en gammal kemisk militäranläggning

omvandlades till ett skyddsområde för den vilda naturen. Projektet var stort och

omfattande, stora och väldigt dyra upprensningsplaner var nödvändiga men idag är det ett

välbesökt och uppskattat naturreservat.

Hill (2000, s. 267) skriver att analytiker argumenterar för att gamla militärområden kan

återanvändas framgångsrikt men att lokalt uppsatta personer ofta motsätter sig en

förändring på grund av en rädsla för en ekonomisk förlust. Tucker et al. (1998, s. 173)

påpekar att en rehabilitering av mark som skadats i samband med militäraktiviteter ofta

kan bli kostsam, och att betydande beslut om markens rehabilitering kan påverkas av en

stram budget. Vidare fortsätter Tucker et al. (1998, s. 173) att marken i gamla

militärområden ofta har utsatts för en intensiv användning och påfrestats mycket, och att

det därför är nödvändigt med en effektiv rehabilitering av marken. Vilken slags

markrehabilitering som är bäst lämpad att utföra beror självfallet på hur och i vilken

utsträckning marken har använts. Bagaeen (2006, s. 339) menar att allt fler städer ser

möjligheterna i att återanvända mark som tidigare klassats som industri- eller

militärområde i stället för att fokusera på problemen som kan förknippas med dessa.

Viktiga möjligheter att skapa nya bostäder eller jobb beaktas allt oftare (Bagaeen 2006, s.

340), men en sådan markanvändningsövergång kräver oftast omfattande rensningar av

olika material som den tidigare markanvändningen medförde. I Finland menar Sorvari et

al. (2006, s. 24) att det är förbjudet att vistas på de allra flesta skjutfält och efter att ett

skjutfält inte används längre så är tendensen att sådana platser får förbli skogsmark som

ligger i träda och bara används som rekreation. Sådan markanvändning medför dock ej att

marken inte behöver saneras eller åtgärdas eftersom tidigare studier visar på att ätbara

växter, så som bär och svamp, som växer på nedlagda skjutfält innehåller väldigt höga

blyvärden (Sorvari et al. 2006, s. 25).
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Detta gör att även om nedlagda skjutfält bara ska användas som rekreation så behövs en

ordentlig genomgång och undersökning av marken vid nedlagda skjutfält för att förhindra

att både människor och djur drabbas av blyförgiftning.

Bagaeen (2006, s. 340) påpekar att det finns relativt sparsamt med litteratur som

behandlar återanvändning och rehabilitation av gamla militärområden i kontrast till de

omfattande kostnader som lagts ner på områden som satsat på en sådan återanvändning av

marken. I den litteratur som finns om ämnet finns det konflikter om vilka fördelar en

sanering och en förändrad markanvändning kan medföra (Bagaeen 2006, s. 341). Detta

faktum stärker behovet av en sammanställning av de få resultat och slutsatser som redan

påvisats i olika vetenskapliga artiklar.

Hill (2000, s. 273) menar att det inte är en enkel procedur att omvandla och återanvända

gamla militärområden, och att det inte ska antas att omvandlingen blir framgångsrik.

Många problem ligger dock ofta på en politisk nivå i stället för på en teknisk nivå, och det

finns inte någon allmänt erkänd metod att mäta huruvida återanvändningen av marken

blivit ett framgångsrikt arbete (Hill 2000, s. 274). Fallstudier kan här vara till hjälp att

påvisa varför vissa projekt med återanvändning av gamla militärområden visat sig bli

långsiktigt framgångsrika samtidigt som andra inte har det menar Hill (2000, s. 274).

Vervloet et al. (2005, s. 163) påpekar att slutresultatet beror till mycket stor del på hur

vida alla inblandade aktörer är motiverade och villiga att samarbeta. Bagaeen (2006, s.

351) betonar att där gamla militärområden har återanvänts så har återanvändningen av

marken framgångsrikt skapat ny bebyggelse, ofta på utmärkt stadsnära och centrala

markområden. Omvandlingen av gamla militärområden är lika mycket en fråga om

finansiering som en fråga om tillvägagångssätt (Bagaeen 2006, s. 351).

3.2 Återanvändning av militära områden

Runt om i världen finns en hel del platser där marken är förorenad och därför inte går att

använda om inga åtgärder vidtas. Människan har smutsat ner naturen i över 10 000 år och

i allt större grad ju mer civiliserad människan har blivit (Duffield et al. 2000, s. 92).

Duffield et al. (2000, s. 92) påpekar också att nersmutsningen tog riktig fart under

industrialiseringen och att miljön har under de senaste årtiondena blivit mer och mer

viktig, speciellt i västra Europa. Den viktigaste förändringen menar Duffield et al.(2000,

s. 92) vidare är synsättet på hanteringen av nersmutsade och förorenade platser, industrier

och företag förväntas numera att ta reda på efter sig.
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Områden som varit utsatta för militär aktivitet är förorenade på olika sätt, det kan bland

annat röra sig om kemiska ämnen, tungmetaller, olja och diverse avfall. Dessa områden

kan vara av väldigt olika karaktärer, allt från stora områden så som kärnvapenutsatta

områden som exempelvis Hiroshima till mindre områden som exempelvis gamla

skjutfält. Militära träningsområden och deras effekt på miljön och omgivningen tas inte

alls upp i samma omfattning som exempelvis jordbruk, men militära träningsområden

påverkar också den omgivande naturen och miljön (Bhat et al. 2006, s. 458).

Några exempel på det synliga förfallet av landskap som används för militär träning är

enligt Bhat et al. (2006, s. 459) trampad vegetation, fordonsspår i ostörda områden och

erosion orsakad av överanvändning av stigar. Områden som tjänar som skjutfält blir

förorenade av tungmetaller, i största grad av bly, vilket visade sig enligt en studie

(Robinson et al. 2007, s. 7) inte bara påverkar växter utan också växtätarna och vidare i

sin tur även köttätarna. Vidare i samma studie konstaterades det att även tvättade växter

från ett skjutfält i Schweiz innehöll högre doser av vissa tungmetaller än normalt. Att

doserna var över det normala betyder att de var så pass höga att växtätarna skulle uppvisa

förgiftningssymptom vid förtäring. Robinson et al. (2007, s. 7) menade då att de växter

som växtätarna faktiskt fick i sig innehöll ännu högre doser eftersom de ute i naturen inte

är tvättade. En annan studie av Bhat et al. (2006) visade även att vägnätverket som var till

för att transportera saker till och från det aktuella militära träningsområdet var en större

negativ faktor för miljön, speciellt vattendrag i närheten, än själva träningsområdet i sig.

De länder i Europa som har väldigt stora förorenade områden är de östeuropeiska

länderna som förutom föroreningar från industrier också varit hårt utsatta för forna

Sovjetunionens militära aktiviteter (Duffield et al. 2000). I länder som Estland och

Ungern är det största problemet förorening av grundvatten och denna förorening beror till

största del av oljespill och utsläpp av tungmetaller. De östeuropeiska länderna har egna

planer och program för att rensa upp de förorenade områdena och för en del länder går

det framåt medans för andra står det still på grund utav avsaknaden av finansiella medel.

EU har ingen lagstiftning som rör dessa problem men däremot en del direktiv när det

gäller förorening av jord, återhämtning av land, vattenkvalitet och kontroll av industriers

föroreningar (Duffield et al. 2000, s. 99).
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3.3 Oexploderad ammunition

Förkortningen OXA står för oexploderad ammunition, vilket är ammunition som inte

exploderade som den skulle vid användningen. Att ammunitionen inte exploderade som

den skulle vid användningen kan bero på flera orsaker, exempelvis fel hos

vapnet/ammunitionen eller vid nedslag i mycket mjuk mark. Det finns höga säkerhetskrav

vid hanteringen av ammunition där det viktigaste är att tändsystemet inte ska utlösas i

förtid. Detta säkerhetskrav kan ses som en bidragande orsak till uppkomsten av OXA.

När OXA hamnar i marken så skyddas den oftast oskadade verkansdelen av det

omgivande metallhöljet. Det kan dröja flera decennier innan sprängämnet, som oftast

består av trotyl, har brutits ned till ofarliga ämnen. Detta beror på att sprängämnet är

kemiskt instabilt. OXA kan hittas på varierande djup i marken, allt från noll till tio meter

ned. Det som styr hur djupt ned i marken OXA hamnar är bland annat markens hårdhet,

vilken typ av ammunition som använts och vilken nedslagsvinkel som uppkom vid

skjutningen. En tumregel är att ju större kaliber som använts desto djupare ned i marken

ligger OXA. Tjällyftningen påverkar också djupet på vilket OXA kan hittas, lyftningen av

fasta föremål är i stora delar av Sverige normalt 0.5-2.5 cm/år. Detta innebär att OXA

som ligger en till två decimeter under markytan idag kan komma upp till markytan om tio

till tjugo år. Vid uppskattningen av var inom militära övnings- och skjutfält OXA kan

hittas så bör målområdena för skjutningarna lokaliseras. Målområdena är de områden mot

vilka man har siktat vid skjutningarna. Dessa kan vara svåra att lokalisera om fältet har

använts under en lång tid, eftersom de så kan ha flyttats eller gömts under vegetation och

glömts bort. Det är vid målområdena mest OXA kan hittas, det finns även så kallade

hotspots inom målområdena där mängden OXA är som högst (figur 3). Runt målområdet

finns ett riskområde. Inom riskområdet kan OXA hittas som hamnat där av misstag,

exempelvis vid felriktningar vid skjutningen eller vid tekniska fel hos vapen eller

ammunition (FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut 2004).
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Figur 2. Det finns fyra olika markområden inom ett övnings- och skjutfält.

(FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut 2004, sidan 4)

För att hitta OXA används två metoder, ytletning och ytsökning. Ytletning innebär att

med instrument leta efter OXA som är synligt vid markytan. Ytsökning innebär att med

minsökare eller amröjsökare leta efter OXA som ligger begravd djupare ned i marken.

Minsökaren kan finna metallhaltiga föremål över en viss storlek ned till cirka 30 cm ned i

marken vilket medför att antalet falsklarm är stort. Amröjsökaren kan finna magnetiska

föremål ned till cirka fem meter under markytan. Ett larm som uppkommer i samband

med en ytsökning innebär att röjarna måste gräva fram föremålet och bedöma om det rör

sig om OXA. Är fallet så att det rör sig om OXA så måste det oskadliggöras, vilket oftast

sker direkt på plats. (FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut 2004)

3.4 Blyföroreningar

Bly som kommer ut i naturen genom ammunition vid skjutfält är en stor miljöfara menar

Levonmäki och Hartikainen (2007, s. 1). De biologiska systemen tar skada av bly, hur

mycket beror på vilket pH-värde marken som omger ammunitionskapseln har

(Levonmäki & Hartikainen 2007, s. 1). Ju lägre pH-värde marken har desto mer lättlösligt

blir det bly som finns inuti ammunitionskapseln (Levonmäki & Hartikainen 2007, s. 1).

De mikroorganismer som förekommer vid skjutbanor verkar inte ta någon skada av de

höga värden av bly som finns där, även om det finns en frånvaro av vissa

mikroorganismsorter inom dessa områden (Migliorini et al. 2004, s. 338).
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En studie av Rantalainen et al. (2006) visar att blyförekomst i marken ändrar på den

fysiska och kemiska karaktären för jorden. Samma studie visar att förändringar i

näringsämnena i jorden på blyförorenade områden tyder på att nedbrytningen av

organiska ämnen har blivit störd. Blyets komplexa kemi gör att det krävs detaljerade

platsspecifika bedömningar (Sorvari et al. 2006). Sorvari et al. (2006) menar att tillgång

till en jordmånskarta är en bra hjälp för att kunna utvärdera miljörisken i ett

tidsperspektiv eftersom nedbrytningen av bly sker konstant och nedbrytningen kan ta upp

till 300 år. Nedbrytningen av bly kontrolleras av en komplex kombination av olika

miljöfaktorer så som jordens pH, mängden organiskt material och lakningen av jorden

(Lin et al. 1995). Mängden bly som varje år tillförs naturen vid aktiva skjutfält är väldigt

olika, allt mellan 1 ton och 15 ton är vanliga siffror i de nordiska länderna (Sorvari et al.

2006). Nästan en tredjedel av alla skjutfält i Finland kan orsaka föroreningar i

grundvattnet, men bara ett fåtal är lokaliserade i anslutning till akviferer från vilka

vattenförsörjningen till människor sker (Sorvari et al. 2006). Enligt en studie av Sorvari et

al. (2006) visade det sig att tallar med sina rötter kan binda upp till 30 procent av bly i

jord. Det menar Sorvari et al. (2006) visar på att växter med djupa rötter skulle kunna

användas för att göra blyet på förorenade platser orörligt. Rantalainen et al. (2006) visade

i en studie att vissa grupper av organismerna i jorden på ett nedlagt skjutfältsområde inte

påverkades alls av blyet och troligen så har dessa organismer utvecklat blytoleranta

populationer. Samma studie visade att även träd och andra växter klarade sig

överraskande bra trots de höga blyvärdena i marken.

En slutsats som Rantalainen et al. (2006) kom fram till i sin studie var att nordliga

skogsekosystem i sin helhet är väldigt lite påverkade av stora blyföroreningar trots att

jorden och en del organismer i jorden är påverkad på olika sätt. Haridson Jr. et al. (2004,

s. 183) påpekar att blyföroreningar i marken uppkommer snabbt även vid helt nya

skjutfält och att det därför är viktigt att i ett tidigt skede ha en plan för hanteringen av

blyföroreningarna. Till exempel kan en fosfatbehandling av marken effektivt stabilisera

det bly som förekommer i marken (Spuller et el. 2007, s. 386). För att förstå markens

förutsättningar så är det av stor vikt att genomföra ordentliga markundersökningar som

visar markens sammansättning av olika föroreningar (Spuller et al. 2007, s. 386).
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4 Sanering

Här presenteras en kort sammanställning av information rörande olika slags

saneringsmetoder.

Att sanera mark från OXA är både kostsamt och tidskrävande. När ett markområde

klassificerats och det har konstaterats att det finns OXA i marken måste marken genomgå

så kallad riskreducerandeåtgärd, RRÅ, om marken vidare ska bearbetas. Kostnaderna för

att utföra RRÅ är på ett ungefär 1000 kr per timme och det tar en timme att ytsöka 100

kvadratmeter mark (Kapten Claes Karlsson, SWEDEC, perscom, 2008-04-10). För att få

en så korrekt uppfattning om den aktuella markens behov av sanering kan en platsspecifik

riskbedömning utföras. Kostnader för en sådan riskbedömning ligger mellan 25 000 –

50 000 kr. Att mäta jordens blyhalt kostar mellan 10 000 – 15 000 kr. En undersökning av

avrinningsförhållandena i aktuellt område samt provtagningar av yt- och grundvatten

kostar åtminstone 30 000 kr. Det finns fem olika sätt på vilket en blyförorenad mark kan

efterbehandlas: deponering, jordtvättning, vitrifiering/förbränning och kalkning (Svenska

Jägareförbundet 2000).

4.1 Deponering

Det finns klass I - och klass II-deponier och mark från skjutfält brukar gå under klass I

vilket innebär att det är farligt avfall (Svenska Jägareförbundet 2000). Kostnader för klass

I-deponi är 1500 kr per ton och för klass II-deponi 800 kr per ton (FOI Totalförsvarets

Forskningsinstitut 2004).

4.2 Jordtvättning

Vid tvättning av förorenad jord kommer det alltid finnas kvar en viss förorening i jorden

vilket är viktigt att tänka på.(Svenska Jägareförbundet 2000) Enligt FOI Totalförsvarets

Forskningsinstitut (2004) kan det dock vara svårt att nå de riktvärden som finns för bly i

förorenad jord vilket ligger på 80 mg/kg torrsubstans enligt Naturvårdsverket (2008).

Kostnader för jordtvättning är ungefär 500 – 1000 kr per ton jord (FOI Totalförsvarets

Forskningsinstitut 2004).
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4.3 Vitrifiering/förbränning

Vitrifiering är en mycket kostsam metod som går ut på att förorenad jord förbränns i

speciell högtemperatur ugn som upphettas till över 1000 grader. Kostnader för vitrifiering

av jord är ungefär 8000 kr per ton (Svenska Jägareförbundet 2000).

4.4 Kalkning

Kalkningsmetoden går ut på att blyet i marken får vara kvar och olika kalkblandningar

tillsätts genom spridning eller nedplöjning. Syftet är att ändra PH:t i marken till ett värde

så att blyet blir olösligt vilket är mellan 6.5 och 8.5 (Sorvari et al. 2006). Kalkbehandling

av försurad skogsmark kostar ungefär 1500 kr per hektar och då används ca 3 ton kalk

(Skogsstyrelsen 2008). Kalkning är en användbar metod att tillämpa på skjutfält för att

minska blyets lösningsförmåga men kan dock endast ses som en tillfällig lösning enligt

Levonmäki och Hartikainen (2007, s. 6) och metoden behöver följas upp av ytterligare

åtgärder. Kalkning behöver också upprepas med några års intervaller på grund av

markens försurande egenskaper som motverkar kalkningens minskande effekter på

upplösningen av bly (Levonmäki & Hartikainen 2007, s. 6).



20

5 Befintliga arbetsmodeller

Nedan presenteras sammanfattningar av två befintliga arbetsmodeller som behandlar

både hur hanteringen av nedlagda militära områden och föroreningar bör skötas.

5.1 Att lära sig leva med OXA

Att lära sig leva med OXA är en socioteknisk modell som ska fungera som stöd för beslut

för avveckling av gamla militära övnings- och skjutfält. Modellen har utvecklats av en

tvärvetenskaplig grupp under ledning av FOI på uppdrag av Försvarsmakten. Modellen

behandlar OXA-problematiken från ett sociotekniskt perspektiv vilket innebär att hänsyn

tas till teknik, men också till de människor och organisationer som använder tekniken.

Modellen redovisar problemstruktureringen i tre steg (figur 4): fakta om OXA, riskanalys

och åtgärdsval.

Figur 3. En socioteknisk modell för hanteringen av OXA-problematiken.
(http://www.risknet.foi.se/OXA/pdf/oxa-light.pdf)
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För varje steg redovisas morfologiska fält runt vilka en värderingsprocess byggs fram

som stöd för beslut rörande nedläggningen av militära övnings- och skjutfält.

Värderingsprocessen bygger på den sociotekniska modellen och består också den av tre

steg: sammanställning av OXA-fakta, riskanalys samt riskvärdering och val av åtgärder.

5.2 MIFO

MIFO är en förkortning på Metodik för Inventering av Förorenade Områden som är

framtagen av Naturvårdsverket i samarbete med Institutet för tillämpad miljöforskning

(ITM), Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Institutet för miljömedicin (IMM).

Metodiken är framtagen för att få en enhetlig metod att arbeta efter och utföra

riskbedömningar av förorenade områden. Det ska verka som ett inventeringsinstrument

för att på ett lämpligt sätt dela in förorenade områden i olika riskklasser. För att klassa

förorenade områden används en fyrgradig skala där 1 = minst risk för påverkan och 4 =

störst risk för påverkan samt en femte avvikelseklass (figur 5). Denna skala tillämpas på

fem faktorer: föroreningarnas farlighet, föroreningsnivåerna, spridningsförutsättningarna,

områdets känslighet och områdets skyddsvärde (Naturvårdsverket 2002).

Figur 4. Beskrivning av klasserna som används i MIFO.

(http://www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/Bedomningsgrunder-for-

miljokvalitet/Fororenade-omraden/)

Efter att faktorerna har klassats görs en sammanvägning av faktorerna och då används ett

speciellt schema för att plotta ut punkter i (figur 6). Detta schema hjälper sedan

användaren att se inom vilken riskklass det aktuella området hamnar. Exempel på hur

schemat kan användas finns i figur 7. I metodiken finns beskrivet ingående hur en

riskbedömning av ett förorenat område ska ske. Det finns en mängd olika tabeller som

ska vara till hjälp vid bedömningen och olika blanketter som ska användas för att arbetet

ska ske metodiskt och enhetligt. MIFO-modellen är ett bra verktyg vid platsspecifika

riskbedömningar av förorenade områden (Naturvårdsverket 2002).
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Figur 5. Schema för sammanvägning av de fem faktorernas risk, y-axeln visar

spridningsförutsättningarna och x-axeln visar risknivån.

(Naturvårdsverket 2002).

Figur 6. Ett exempel på hur schemat för riskbedömning kan användas, y-axeln visar

spridningsförutsättningarna och x-axeln visar risknivån.

(Naturvårdsverket 2002).
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6 Västra Kungsbäck

Nedan presenteras information om Västra Kungsbäck i syfte att ge en grundläggande

förståelse för området.

6.1 Historisk kartläggning

Hälsinge regemente flyttades till Kungsbäck, Gävle, år 1909 för att utbildningstiden för

de värnpliktiga i början av 1900-talet skulle ökas. Gävle ansågs vara en stad som var

tillfredsställande stor och låg på en bra plats. Området bestod av en kaserndel där alla

byggnader fanns och en handövningsdel som innefattade skjutfältet. Figur 8 visar en karta

över en del av I 14 från 1950-talet. Det gamla kasernområdet ligger på den östra sidan om

Europaväg 4 och är idag Högskoleområde. Det gamla handövningsområdet är det område

som ligger på den västra sidan om Europaväg 4, Västra Kungsbäck, vilket är det område

som är aktuellt för en eventuell sanering. År 1992 beslutade riksdagen att I14 skulle

läggas ner och avvecklingen påbörjades året efter. Hela regementet lades slutligen ner år

1997 (Hälsinge regemente 1994).

Det är lite problematiskt att fastställa vilken typ av markanvändning som varit i området

innan Hälsinge regemente flyttade dit. Av Lantmäteriets historiska kartor över området

gör vi en bedömning att det tidigare har varit odlingsmark blandat med skog, äng och

beteshagar.

Figur 7. Karta över del av Västra Kungsbäck från 1950-talet.

(Hälsinge regemente 1994, s. 254)
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6.2 Områdets olika värden i dagsläget

Det nutida Västra Kungsbäck har ett flertal olika värden som är viktiga att belysa. Detta

för att ge en grundläggande helhetsbild av området men också för att möjliggöra

välgrundade beslut i framtidens planering.

Kulturmiljö

Västra Kungsbäck innehåller på sina ställen en rik kulturmiljö. Området var bebott redan

under forntiden och det finns viktiga lämningar, vissa klassade som fornlämningar men

det finns troligtvis även andra ännu oupptäckta lämningar. Två platser i Västra

Kungsbäck är klassade som fornlämningar (figur 9) som består av ett gravfält på cirka

120 x 25-50 meter och en bebyggelselämning (Gävle kommun 2004, s. 18).

Figur 8. Fornlämning i Västra Kungsbäck, streckad linje anger den geografiska

områdesgränsen för denna uppsats.

(http://www.eniro.se)
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Sociala värden

Västra Kungsbäck utgör ett uppskattat friluftslivsområde för Gävleborna både sommar-

och vintertid. Området används som närrekreationsområde där det även verkar som ett av

Gävles få öppna strövområden. I Västra Kungsbäck utövas även särskilda uteaktiviteter

som exempelvis motorcross och paintball (Gävle kommun 2004, s. 16). Det finns även ett

belyst motionsspår som sträcker sig genom området.

Naturmiljö

Ur natursynpunkt utgör Västra Kungsbäck en viktig del för Gävle tack vare att området

verkar som en grön kil som sträcker sig in mot staden. Denna gröna kil möjliggör för

rörelse från stadens centrala delar ut mot landsbygden, samt fungerar som en viktig

spridningskorridor för växter och djur (figur 10). Kungsbäcken rinner igenom området

och mynnar ut i Gavleån. Kantzonerna och fuktängarna i anslutning till Kungsbäcken är

betydelsefulla på grund av dess flora och för att de utgör en värdefull fågellokal (Gävle

kommun 2004, s. 17).

Figur 9. Västra Kungsbäck utgör en grön kil in mot Gävle stad.

(Gävle kommun 2004, s. 8)
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Trafik

Västra Kungsbäck har bra trafikanslutningar eftersom både Europaväg 4 och Riksväg 80

angränsar till området, även Gävles centrala delar finns inom ett kort avstånd. Från dessa

två stora vägar syns området tydligt vilket gör att Västra Kungsbäck kan fungera som en

stor reklamplats för staden Gävle (Gävle kommun 2004, s. 6).

Företag

Närheten till både Högskolan i Gävle, Teknikparken, Gävle centrum och områdets

naturliga reklammöjligheter gör att Västra Kungsbäck är ett eftertraktat område för

många företag att etablera sig i (Gävle kommun 2004, s. 6).

Tysta områden

Västra Kungsbäck kan ses som en viktig tillgång för Gävles invånare eftersom området

utgör ett av de få tysta områden i närheten av staden (figur 11). Enligt Gävle kommun

(Gävle kommun 2007a) så innebär tysta områden ett värde för friluftslivet.
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Figur 10. Kartering av tysta områden i Gävle, Västra Kungsbäck är markerad med en röd

cirkel.

(Gävle kommun 2007b)



28



29

7 Resultat

Följande kapitel redovisar en ny arbetsmodell för hanteringen av nedlagda militära

övnings- och skjutfält med en jämförelsestudie av två arbetsmodeller, en fallstudie över

Västra Kungsbäck och en jämförelsestudie. Kaptilet redovisar de upptäckter som

framkommit genom uppsatsen.

7.1 Ny arbetsmodell

Jämförelsestudie: två arbetsmodeller

En jämförelsestudie har utförts i form av en analysmatris som redovisar de två studerade

arbetsmodellernas innehåll (tabell 2).
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Tabell 2. Analysmatris över två befintliga arbetsmodeller.

Kriterium Arbetsmodell   Kommentar

 
Att lära sig leva
med OXA MIFO  

1. Behandlar
modellen
markföroreningar?

Nej Ja

Svaren påvisar de två
modellernas olika
utgångspunkter och
huvudändamål.

2. Behandlar
modellen OXA?

Ja Nej

Svaren påvisar de två
modellernas olika
utgångspunkter och
huvudändamål.

3. Behandlar
modellen
saneringsmetoder?

I viss mån Nej

Svaren påvisar de två
modellernas grad av
användbarhet vid

markfrågor gällande
nedlagda övnings‐ och

skjutfält.
4. Behandlar
modellen
organisatoriska
frågor?

Ja  Nej

Modellerna ger
användaren inget stöd
för hur organisationen
av arbetsprocessen ska

ske, så som
ansvarsfördelning.

5. Behandlar
modellen
ekonomiska frågor? I viss mån Nej

Svaren påvisar en
svaghet hos modellerna

som skulle kunna
påverka beslutsfattare

negativt.
6. Behandlar
modellen sociala
aspekter?

Ja Nej

Svaren påvisar en
styrka hos Att lära sig
leva med OXA och en
svaghet hos MIFO som
påverkar modellernas
tillämpningsbarhet.

7. Är modellen
uppbyggd på ett
tydligt och
systematiskt sätt?

I viss mån Ja

Svaren påvisar att den
ena modellen är lätta
att sätta sig in i och
därmed ökar chansen
för att den används i

praktiken.
8. Används modellen
av kommuner och
myndigheter idag? Vet ej Ja

Svaren påvisar att MIFO
är en väl fungerande

modell då den används
av både kommuner och

länsstyrelser.
9. Övriga
kommentarer

Tungläst och
komplicerad men

täcker många viktiga
områden.

Tydlig och bra
vägledning vid en
inventering av

föroreningar, men
för hantering av
nedlagda övnings‐
och skjutfält är den

otillräcklig.  



31

Den nya arbetsmodellen

En ny översiktlig arbetsmodell (figur 13) för omvandlingen av nedlagda militära övnings-

och skjutfält har skapats och presenteras här. Arbetsmodellen har utvecklats genom

studier av två befintliga arbetsmetoder; Att lära sig leva med OXA från Totalförsvarets

Forskningsinstitut samt MIFO från Naturvårdsverket. Modellen innehåller fem steg varav

de två första stegen och de två sista stegen är grundläggande. Det tredje steget är flexibelt

och anpassas till det aktuella områdets förutsättningar och planerad markanvändning.

Figur 11. Ny arbetsmodell för hantering av nedlagda militära övnings- och skjutfält.

Ny arbetsmodell för hantering av nedlagda militära övnings- och skjutfält
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Platsspecifik granskning

Steg 1 i arbetsmodellen består först och främst av att en ansvarsfördelning över

kommande arbete planeras och av att teoretiskt utföra en platsspecifik undersökning av

det aktuella området. Undersökningen ska gå ut på att sammanställa all relevant

information om området för att få en genomgripande uppfattning om dess egenskaper.

Sådan information kan exempelvis bestå av; jordartskartor, bullerkarteringar, tidigare

markanvändning, natur- och kulturvärden, förekomst av farliga ämnen och material.

Praktisk markgenomgång

Steg 2 i arbetsmodellen består av att praktiskt utföra en markgenomgång. Syftet med

markgenomgången är att fastställa var och hur mycket OXA det finns i marken och

eventuella andra militära rester. Det är nödvändigt att kartlägga OXA inom ett område för

att på bästa sätt ta ställning till hur marken ska användas. För att lokalisera OXA och få

en uppfattning om mängden så finns det två tillvägagångssätt som Försvarsmakten

använder sig av; ytletning och ytsökning. Ytletningen går ut på att finna synlig OXA vid

markytan. Ytsökningen går ut på att finna OXA som befinner sig under markytan.

Bedömning

Steg 3 i arbetsmodellen går ut på att upprätta en kostnadskalkyl och göra en bedömning

av den fortsatta planeringen av området. Informationen från steg 1 och 2 används för att

göra en avvägning mellan olika faktorer. I bedömningen upprättas olika förslag på

markanvändning och lämplig saneringsmetod. Värdet av att använda marken enligt de

olika förslagen för markanvändningen vägs mot de kostnader som uppstår vid saneringen.

Som grund för alla markanvändningsförslag bör ett tankesätt på långsiktig hållbarhet ur

social, ekonomisk och ekologisk synpunkt tillämpas.  Bedömningen leder till ett beslut

om den framtida markanvändningen.

Framtida markanvändning

Detta är det första av två delmoment till steg 3 i arbetsmodellen. Här diskuteras de olika

förslagen till markanvändning i det aktuella området (figur 14). Förslagen beror på det

aktuella områdets lokalisering och egenskaper.
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Figur 12. Förslag på uppställning av det tredje stegets två delmoment i den nya

arbetsmodellen. Detta är endast ett exempel på hur modellen kan ställas upp, beroende på

varje områdes specifika egenskaper bestäms olika markanvändningsförslag och

saneringsmetoder. Detta är en komplex modell som kan utformas så att den kan användas

för områden med skiftande karaktärer.

Saneringsmetod

Detta är det andra av två delmoment till steg 3 i arbetsmodellen. För varje

markanvändningsförslag som upprättades i föregående steg så anges lämpliga

saneringsmetoder (figur 14). En bedömning utförs där den mest lämpliga

saneringsmetoden bestäms.

Utförande

Steg 4 i arbetsmodellen går ut på att i praktiken genomföra de beslut som arbetsmodellen

har lett fram till. Detta innebär att genomföra nödvändiga saneringar för att kunna

realisera den nya markanvändningen.

0 - alternativ Bostäder Kontor &
Handel

Friluftsliv &
Rekreation

Kalkyl

Utförande

Deponering Jordtvättning Förbränning Kalkning
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Utvärdering

Det sista steget i arbetsmodellen går ut på att utvärdera och göra en uppföljning av den

förändrade markanvändningen. Utvärderingen bör utföras efter några år när eventuella

effekter av den nya markanvändningen kan förväntas ha uppkommit.

En andra utvärdering bör utföras efter ytterligare några år för att upptäcka eventuella

effekter av den förändrade markanvändningen som inte visade sig direkt.

7.2 Fallstudie Västra Kungsbäck

Området som undersökts i fallstudien avgränsas av Europaväg 4 i öster, Riksväg 80 i

norr, Backa by i väster och av en mindre ej namnsatt skogsväg i söder (figur 15).

Fallstudien behandlar inte hela I 14 utan bara den del som ligger väster om Europaväg 4,

Västra Kungsbäck. Inom området finns de gamla militära skjutfält som är huvudobjektet i

denna fallstudie.

Figur 13. Foto över Västra Kungsbäck med områdesgräns samt liten infälld

orienteringskarta.

(http://www.eniro.se)
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Militära lämningar

Det finns militära lämningar i Västra Kungsbäck (figur 16). Dessa är lokaliserade och

dokumenterade av Försvarsmakten och kan utläsas i rapporter som finns hos

Länsstyrelsen Gävleborg. De militära lämningarna lades i denna uppsats in i ett GIS med

hjälp av de koordinater och kartor som finns i rapporterna. Varje militär lämning beskrivs

separat längre ner i detta kapitel.

Det finns troligen ännu fler militära lämningar inom området; de som redovisas här är

endast de som finns dokumenterade hos Länsstyrelsen Gävleborg samt från den tidigare

utförda klassifikationen från Försvarsmakten.
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Figur 14. Karta över de militära lämningarna i Västra Kungsbäck, upprättad baserat på:

Kungl Hälsinge Regemente och Gävleborgs Försvarsområde 1994, Försvarsmakten

Organisationsmyndighet 1994, Försvarsmakten 1997.

Tabell 3. Tabell som beskriver de kartlagda militära lämningarna i Västra Kungsbäck.
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Benämning Beskrivning Källa

Soptippar Område med dokumenterade
soptippar och bränngropar. Kungl Hälsinge Regemente och

Gävleborgs Försvarsområde
1994.

ABC‐rester Område med dokumenterade
ABC-rester. Kungl Hälsinge Regemente och

Gävleborgs Försvarsområde
1994.

Ammunitionsrester 0 Dokumenterade
ammunitionsrester utan
ytterligare information.

Kungl Hälsinge Regemente och
Gävleborgs Försvarsområde
1994.

Ammunitionsrester 1‐3 Dokumenterade
ammunitionsrester inom
skjutbaneområden med
grusvallar för eldhandvapen
med max 9 mm. kaliber.

Försvarsmakten,
Organisationsmyndighet 1994

Ammunitionsrester 4 Dokumenterade
ammunitionsrester inom
skjutbaneområde med grusvall
för eldhandvapen med max
11,43 mm kaliber, antal skjutna
skott till och med 1994 var 50
000 stycken.

Försvarsmakten,
Organisationsmyndighet 1994

Ammunitionsrester 5‐6 Dokumenterade
ammunitionsrester inom
skjutbaneområden med
jordvallar för eldhandvapen
med max 9 mm. kaliber, antal
skjutna skott till och med 1994
var 500 000 stycken.

Försvarsmakten,
Organisationsmyndighet 1994

Ammunitionsrester 7‐8 Dokumenterade
ammunitionsrester inom
skjutbaneområden med
jordvallar för eldhandvapen
med max 9 mm. kaliber.

Försvarsmakten,
Organisationsmyndighet 1994

Ammunitionsrester 9 Dokumenterade
ammunitionsrester inom
eldexbaneområde.

Försvarsmakten,
Organisationsmyndighet 1994

Militärt övningsområde
(okänd användning)

Detta område har använts för
militära ändamål men på grund
av otydlig text i miljörapporten
så är det exakta ändamålet svårt
att utläsa.

Försvarsmakten 1997

Övningsbana för fordon De två större övningsbanorna
har vi ingen information om.
Den mindre övningsbanan i
områdets sydöstra del har
tidigare innefattat en
drivmedelsanläggning.

Försvarsmakten 1994

Provkastare för täthetsprov
av skyddsmask

Detta område har enligt
miljörapporten används till
provkastare för täthetsprov av
skyddsmask.

Försvarsmakten 1997

Pistolbana Korthållsskjutbana för pistol. Försvarsmakten 1997

Handgranatsbana Område som har använts som
handgranatsbana. Försvarsmakten 1997

Skjutvallar Kartlagda skjutvallar. Försvarsmakten 1997

Nedlagd skjutbana Inom detta område fanns
tidigare en korthållsskjutbana
där ett stort antal skott skjutits,
cirka 300 000 stycken med 9
mm kaliber Idag går

Försvarsmakten 1994
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Riskbedömning

En riskbedömning utfördes (figur 17) utifrån den information om militära lämningar som

Länsstyrelsen Gävleborg hade dokumenterat i olika rapporter. Kartan över de militära

lämningarna i Västra Kungsbäck har använts som grund till kartan för riskbedömningen

över samma område. Nedan presenteras de två klasser som Västra Kungsbäck delades in

i.

Figur 15. Karta över vår riskbedömning av Västra Kungsbäck.
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Klass 1

Inom klass 1 finns det med största sannolikhet en hög OXA-täthet och troligtvis en stor

mängd bly i marken. Det kan även förekomma andra miljöfarliga ämnen i marken.

Klass 2

Klass 2 kan innehålla OXA, bly och andra miljöfarliga ämnen.

Buller

Det har utförts en bullerkartering (Gävle kommun 2006) över Gävle som visar att Västra

Kungsbäck är utsatt för relativt höga bullernivåer (figur 18). Riktlinjer för bullernivåer

(Naturvårdsverket 2008) visar att de nivåer som finns i Västra Kungsbäck är idag för

höga för att bebygga området (tabell 4).

Figur 16. Del av bullerkartering över Gävle.

(Gävle kommun 2006)
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Tabell 4. Riktvärden för bedömning om lämplig bullerbegränsning vid skjutbanor.

(Naturvårdsverket 2008)

Förslag till framtida markanvändning

Vår bedömning av den framtida markanvändningen i Västra Kungsbäck är att området

skulle lämpa sig bra som friluftslivs- och rekreationsområde. Området skulle även kunna

användas till andra ändamål så som bostäder, kontor och idrottsanläggningar.
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8 Diskussion

I detta kapitel diskuterar vi våra resultat och dess betydelser. Även förslag till fortsatt

arbete ges här.

8.1 Ny arbetsmodell

Analysmatrisen som har använts i jämförelsestudien är av lämplig omfattning för en

uppsats i denna storlek. Om tidsramen för uppsatsen hade varit större så hade

analysmatrisen kunnat utökas och på så vis få en ännu bättre förståelse för de

arbetsmodeller som jämfördes. En sådan utökning hade kunna bestått av att fler

arbetsmodeller jämfördes i analysmatrisen. Dock var det inte bara tidsramen som var

begränsande för valet av antalet arbetsmodeller som jämfördes, utan också bristen på

arbetsmodeller som är tillämpningsbara på nedlagda militära områden. Trots dessa

begränsningar för denna uppsats så gav analysmatrisen ändå troligen ett bra resultat.

Arbetsmodellerna skiljer sig åt på flera olika sätt vilket analysmatrisen visar på ett tydligt

vis. Att lära sig leva med OXA är en arbetsmodell som specifikt berör hanteringen av

nedlagda militära områden medans MIFO är en arbetsmodell som har ett större

tillämpningsområde. Detta innebär att de två arbetsmodellerna har olika egenskaper som

kan ses som både positiva och negativa beroende på syftet för användningen av dem. Ur

vår synvinkel, som berör hanteringen av nedlagda militära områden, så är de positiva

egenskaperna med Att lära sig leva med OXA att den på ett specifikt sätt behandlar

problematiken med OXA. De positiva egenskaperna med MIFO är att den är uppbyggd

på ett tydligt sätt med en bra struktur samt att den på ett bra sätt går igenom olika

föroreningsfrågor. De ur vår synvinkel negativa egenskaperna med Att lära sig leva med

OXA är att den saknar några viktiga komponenter som gör att arbetsmodellen inte kan

användas för hela arbetsprocessen med hanteringen av nedlagda militära områden. De

negativa egenskaperna med MIFO är att den endast behandlar föroreningar och saknar

många viktiga komponenter som vi anser behövs vid hanteringen av nedlagda militära

områden.
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Vid skapandet av den nya arbetsmodellen har de positiva egenskaperna från de båda

studerade arbetsmodellerna tagits tillvara för att utnyttja deras bästa sidor till att utveckla

den nya arbetsmodellen. Den nya arbetsmodellen är unik i sitt slag då den kombinerar

olika egenskaper som gör att den lämpar sig bra vid hanteringen av nedlagda militära

övnings- och skjutfält. Det finns ingen arbetsmodell idag som täcker hela arbetsprocessen

utan bara delar av den. Vi anser att det finns en stor kunskapslucka hos Sveriges

kommuner eftersom det fattas tydliga riktlinjer för hanteringen av nedlagda militära

övnings- och skjutfält. Detta kan medföra att hela processen med att förändra

markanvändningen för sådana områden tar onödigt lång tid och i värsta fall kan felaktiga

beslut fattas. På grund av tidsramen för denna uppsats så har den nya arbetsmodellen inte

utvecklats i den omfattning som initialt var menat. Den nya arbetsmodellen bör därför

utvecklas ytterligare för att sedan kunna tillämpas i praktiken. För att ytterligare förbättra

den nya arbetsmodellen kan inspiration hämtas från internationella metoder och

arbetsmodeller för hanteringen av nedlagda militära områden. Valet av de sökord som

användes för att finna lämpliga informationskällor påverkade vilka sökresultat vi erhöll.

Andra sökord hade kunnat användas för att utöka litteraturstudien och därmed ytterligare

stärkt uppsatsens vetenskapliga grund men det hade också krävt en större tidsram.

8.2 Fallstudie Västra Kungsbäck

Det hade varit önskvärt att tillämpa hela den nya arbetsmodellen i en fallstudie av Västra

Kungsbäck. Dock var det inte möjligt på grund av avsaknaden av befogenheter att utföra

de moment som är nödvändiga. Därför är fallstudien på grund av detta i viss mån

bristfällig, men med tanke på de förutsättningar som fanns så är resultatet av fallstudien

ändå givande. De GIS-kartor som är presenterade i fallstudien är användbara i syfte att

göra en första bedömning av området. Dock har viss information utelämnats i GIS-

kartorna för att de grundas på gamla rapporter som bitvis var svåra att utläsa på grund av

en bristfällig tryckning. Det kan även finnas ytterligare information om militära

lämningar i Västra Kungsbäck som vi på grund av uppsatsens tidsram inte haft möjlighet

att samla in och analysera. Vidare undersökningar är nödvändiga för att få en fullständig

bild av området för att kunna göra korrekta bedömningar. På grund av de höga

bullernivåerna som finns i området idag från skjutbanorna så kan ingen exploatering ske.

De höga bullernivåerna förekommer endast då skjutningar pågår, övrig tid klassas Västra

Kungsbäck som ett tyst område.
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Om skjutbanorna avvecklas så kommer området att vara en viktig tillgång för Gävles

invånare i form av ett stadsnära tyst naturområde. Detta är något som Jim (2004, s. 316)

poängterar i sin studie om bevarandet och utvecklandet av grönområden i städer.

En annan studie (Chiesura 2004, s. 136) visar på att den stadsnära naturen fyller ett

viktigt behov hos människan eftersom sådana områden fungerar som en kontrast till

stadens konsumerande inverkan. Vidare menar Chiesura (2004) att den stadsnära naturen

utgör en nyckelroll för stadens hållbarhet. Våra bedömningar för Västra Kungsbäcks

framtida markanvändningssätt grundar sig i områdets unika förutsättningar i form av

lättillgängligt naturområde. Oberoende av framtida markanvändningssätt så bör området

genomgå någon slags sanering för att området ska kunna användas riskfritt. Detta gäller

även om området lämnas som det är idag eftersom tidigare studier enligt Sorvari et al.

(2006, s. 25) har visat att ätbara växter så som bär och svamp som växer på nedlagda

skjutfält ofta innehåller höga mängder bly. Detta innebär en uppenbar hälsorisk för både

människor och djur som kan tänkas förtära dessa växter. För att undvika sådana

eventuella hälsorisker bör markens blyhalt i Västra Kungsbäck fastställas. Om en sådan

undersökning visar på för höga blyhalter måste en sanering utföras även om

markanvändningen inte ska ändras.
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9 Slutsatser

I följande kapitel presenteras de slutsatser vi har kommit fram till genom denna uppsats.

Vår studie pekar på ett stort behov hos kommuner av tydliga riktlinjer och styrdokument

för hanteringen av nedlagda militära områden.  Ett bättre samarbete mellan kommuner

och Försvarsmakten vid hanteringen av nedlagda militära områden skulle medföra att

arbetsprocessen fungerar smidigare och mer effektivt. Om vår nya arbetsmodell bearbetas

ytterligare kommer den fungera som ett vägledande hjälpverktyg för kommuner. Vår nya

arbetsmodell bör ses som ett levande dokument som ständigt ska förbättras.

Uppsatsen visar på att marken i Västra Kungsbäck bör saneras oavsett vilken

markanvändning som blir aktuell i framtiden. Vår slutsats gällande Västra Kungsbäcks

framtida markanvändning är att det krävs ytterligare undersökningar för att kunna fatta

välgrundade beslut. Ett ypperligt sätt att utföra dessa undersökningar är att tillämpa vår

nya arbetsmodell där sådana undersökningar ingår i arbetsmodellens första steg.

De syften som ligger till grund för uppsatsen har uppfyllts: en ny arbetsmodell har

utvecklats och en fallstudie över Västra Kungsbäck har påbörjats.
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