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 PROJEKTSAMMANSTÄLLNING 
Utbyggnaden på fastigheterna Björkfors 1:819 (24 960 kvm) resp 1:850 (18 140 
kvm) är planerade av Fjällkedjan AB. Planen är att området skall fungera som 
friluftsanläggning. Detta är tänkt att ske på marken där den befintliga skjutbanan 
nu är belägen. Strax väster om den befintliga skjutbanan planeras en skidlift 
med tillhörande parkeringsplatser. 
 
Den befintliga anläggningen (skjutbanan) byggdes 1971 och har använts både 
för militärt- och civilt bruk.  
 
2002 genomförde FM (försvarsmakten) viss sanering och materialet byttes ut på 
blinderingsvallarna. Detta pga skärpta säkerhets- och miljökravkrav.  
Ingen FM-verksamhet har bedrivits på skjutbanan efter 2008. 
Fastigheten Björkfors 1:34 (med skjutbanan) såldes 2009, till Fjällkedjan, i 
samband med Försvarsutbildnings-förbundets avveckling av sin verksamhet i 
Hemavan. 

 
Markprover har tagits runt vallarna för att se blyhalten och få en 
uppfattning om var koncetrationen är som högst. (karta på 
provtagningspunkter resp resultat kan ses i dokumentet: Saneringsplan 
dat 2010-08-11) 
 
Diskussioner har förts med tidigare ägare av fastigheten om en ev. 
övertäckning av det förorenade området. I samband med arbetet 
att ta fram en ny detaljplan för området har dock beslutats att 
en sanering skall göras då området kommer att byggas med bostäder. 
Detta dokument ersätter därför tidigare korrespondens och diskussioner 
som förts mellan exploatören och kommunen. 
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Vid saneringen kommer deponering att utföras med frakt av massor till närmaste 
deponistation (MBEnviroteknik Vilhelmina). Detta pga att användningen av 
området ändras till typ bostäder. Vid saneringen av markområdet genomförs 
schaktning av förorenade massor. Schaktningen görs pallvis eller skiktvis för att 
möjliggöra kontinuerlig provtagning på framgrävda ytor.  
Massorna vägs vid mottagning. Intyg sänds till KJIN - SCHAKT. Schakt 
av förorenade massor sker skikt för skikt och lastas omgående på lastbil 
och körs till Vilhelmina. Helmantlade och blykulor och större stenar 
sorteras ut med gallerskopa. Vid kraftigt regn stoppas arbetet tills vidare. 
Ansvarig för entreprenadarbetena vid saneringen är Ivan Nygren – 
KJIN-SCHAKT. Provtagning kommer att ske kontinuerligt under 
schaktningens gång. Detta dels för att kunna klassificera massorna (se 
bilaga) och dels för att bedöma när (på vilket djup) föroreningarna avtar. 
Ansvarig för provtagningen är Markus Modéen – TM-konsult AB.  
 
 
 


