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Lathund – bygga en skjutbana 10 m 

Val av plats för skjutbana 

➢ Kontakta markägare angående placering av skjutbanan. Om banan skall användas 

enbart för licensfria luftgevär så behöver polisen inte godkänna skjutbanan. 

Beroende på kulfångets storlek kan bygglov behövas. Kontakta kommunen för rätt 

information.  

➢ Skjutriktningen bör om möjligt ske i riktning nordost till nordväst, för att få bästa 

ljusförhållanden. I andra skjutriktningar kan besvärliga motljusförhållanden uppstå.  

➢ Ta hänsyn till andra faciliteter, byggnader, spårdragning, vägar etc etc.  

➢ Tag kontakt med SSSF för dialog och rådgivning. 

 

Skjutvall  

Skjutvallens bredd skall vara 2,75 x antal skjutplatser samt sträcka sig 1,5 meter till höger och till 

vänster om ytterskjutplatserna. Djupet på skjutvallen ska vara 8-10 meter. 
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Skjutvallen skall vara plan och hårdgjord.  

Använd ett material som är väldränerat  

som underlag för  skjutplatsen.  

Ex bergkross 0-35 eller 0-18 med ett djup  

av 20-30 cm. Vid mjukare underlag  

rekommenderas grövre bergkross.  

Vid riktigt fuktig mark kan bergkross  

0-100 läggas i botten.  

Lägg slutligen ett lager med flis  

eller grövre sågspån på toppen alternativt asfalt. 

 

 

Kulfång 

För att stoppa upp de kulor som går förbi måltavlorna behövs ett kulfång. Kulfånget kan bestå av:  

➢ en naturlig förhöjning i naturen bakom måltavlorna 

➢ råspont minst 22 mm 

➢ enkel plåt ( minst 2 mm) 

➢ fukttålig plyfa (helst inte hård plywood, då  det finns risk för rikoschetter) 

➢ som extra finess kan en 2 mm plåt fästas på råspont eller boardväggen för att förlänga 

hållbarheten i området närmast runt metallmålen 

 

Kulfånget ska vara 2,75 meter x antalet skjutplatser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höjd för kulfång  

Stående skytte 

 2,5 meter  

(1 meter ovanför fallmålet) 

Höjd för kulfång 

Liggande skytte 

1,3 meter  

(1 meter ovanför fallmålet) 
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Kulfånget skall sträcka sig minst 1 meter till 

höger och till vänster om respektive 

ytterskjutkorridor.  

Avgränsa gärna kulfånget på sidorna med 

lätt tvärställda väggar (30-45 grader). 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att samla blyrester från skotten görs en 

hårdgjord yta under/framför måltavlorna med ett 

djup av minst 1 m längs hela kulfångets bredd.  

Avsluta med en kant som gör att kulorna ligger 

kvar på plattformen och kan enkelt sopas ihop i 

lämpligt kärl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvärställt kulfång 
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Måltavlor 

➢ Måltavlorna placeras ca 30-50 cm framför 

kulfånget. 

➢ Liggande skjutmål ska placeras med centrum 

prickar - 30 cm från marken. 

➢ Stående skjutmål ska placeras med centrum prickar 

- 130 -150 cm från marken.  

➢ OBS!! Dessa mått gäller om skjutplats och marknivå 

under skjutmålen är på samma höjdnivå.  

➢ Fästanordning för fallmålen kan förslagsvis 

tillverkas av reglar, (45x45) som förankras i vägg 

eller mark.  

➢ Fallmålen ska vara lodrätt installerade.  Placering 

för inskjutningsram sker till höger om fallmålet.  

 

 

 

 

 

 

 

Varje skjutplats skall numreras – centralt ovanföretallmålet,  

med bana 1 placerad längst till höger.  

Motsvarande markering på skjutplatserna.  
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Tak 

Ett skärmtak över skjutmålen rekommenderas för att skydda mot väder o vind. Enklast är att bygga 

på skärmtaket från kulfångsväggen.  

Taket bör sträcka sig 1 m framför skjutmålen för att ge bästa skydd. Om skärmen förses med plåttak 

skall det vara minst 1 meter mellan övre kant på metallmål och lägsta kant på plåttaket. 

 

 

Belysning på skjutmålen är nödvändig vid dåligt dagsljus eller mörker. Ljuspunkter fästs i underkant 

på skärmtaket alternativt på ställning nära marken. Ljusbilden skall vara jämn över hela banans bredd 

och en ljusstyrka om 700 -1000 lux bör uppnås.  

Avspärrningar 

Området bakom kulfånget får ej beträdas under skjutning. Ett område på 30 meter (från kulfånget och 

rakt bak) skall markeras med varningsskyltar, riskområdet för skjutbana. 

Spärra av sidorna på skjutbanan med staket eller motsvarande.  


