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Vad är det som händer kring FRA på Lovön? 
Området utvecklas. FRA flyttade dit på 1940-talet och byggnaderna behöver moderniseras. 
En ny kontorsbyggnad med tillhörande servicebyggnader upprättas just nu på området. 
Samtidigt ser man över ytan på skyddsobjektet och utökar den.  

Hur mycket kommer skyddsobjektet runt FRA att utökas? 
Ytan är nu 21,6 hektar och målsättningen är att utöka till cirka 33 hektar. Det svarta strecket 
på kartan nedan visar på ett ungefär hur gränsen kommer att se ut efter expansionen, det är 
inte helt klart ännu. Skyddsobjektet kommer längre fram att omges med stängsel.  

 

Varför utökar ni skyddsobjektet kring FRA:s fastigheter på Lovön? 
Det är en konsekvens av det förändrade omvärldsläget och utvecklingen i samhället i övrigt. 
Det är också naturligt att göra det i samband med att byggnaderna på området utvecklas och 
moderniseras. Dagens skyddsområde bedöms som för litet och dessutom är det inte lämpligt 
att en allmän väg går igenom det. 

Får FRA verkligen bygga nya hus i ett naturreservat? 
Det framgår i beslutet om naturreservatet, som togs 2014, att FRA får uppföra byggnader 
och genomföra andra åtgärder under förutsättning att samråd sker med Länsstyrelsen. 
Lovön är utpekat som riksintresse för totalförsvaret, men det är även ett riksintresse för natur 
och kulturvärden. Olika intressen måste naturligtvis vägas av mot varandra. 

Ingår Lovö naturreservat i det nya skyddsobjektet? 
Ja, en mycket liten del. 11 hektar av naturreservatets totalt 3 228 hektar kommer att ligga 
innanför det nya stängslet. 

Vad händer med de som arrenderar mark som hamnar inom det utökade området? 
Vi har dialog med de som arrenderar marken och arbetar för att hitta lösningar som blir så 
bra som möjligt för nuvarande arrendatorer och andra som berörs.  



Vad händer med utfartsvägar till fastigheter som går genom det utökade området? 
En del fastigheter norr om FRA vid vattnet har utfartsvägar som går precis utanför FRA:s 
nuvarande staket. Det gäller exempelvis Talavid, Eriksdal, Berghamn och Fredriksdal. När 
skyddsområdet utvidgats planeras dessa vägar att flyttas eller stängas av och ersättas med 
ny väg som ansluter vid Sötvattenslaboratoriet. 

Exakt hur vägen kommer att dras utreds. Det kan påverkas av markförhållanden och annat. 
Naturligtvis kommer synpunkter från de boende att beaktas. Denna väg är tänkt att betjäna 
enbart de fastigheter som berörs. Den kommer inte att bli en genomfartsväg. Vägen som 
byggs kommer att bli en enfilig grusväg med framkomlighet för exempelvis 
räddningstjänstens fordon. 

Vad händer med Rörbyvägen? 
Trafikverket ser över om Rörbyvägen kan omvandlas från allmän till enskild väg. Om så blir 
fallet kommer FRA att verka för att Rörbyvägen stängs av vid skyddsobjektet. 

Kan man cykla och promenera förbi FRA om Rörbyvägen stängs? 
Ja, vår målsättning är att skapa en gång- och cykelväg runt området.  

Hur lång tid kommer utvecklingsprojektet att ta? 
Den nya kontorsbyggnaden beräknas bli klar för inflyttning våren 2022. Utökningen av 
skyddsobjektet har vi ingen fast tidplan för. Trafikverket genomför utredning av Rörbyvägen 
och vi hänvisar till dem för frågor och tidplan för det.  

Kommer det att byggas fler hus och ske andra arbeten på området? 
Ja, nuvarande byggnader behöver moderniseras och verksamheten på 
totalförsvarsanläggningen utökas. Vi förutser dock idag inget behov av att utöka området 
utöver det som visas i kartan ovan. Målsättningen är att nya byggnader så långt möjligt ska 
läggas inne i skogsdungen och inte på öppen mark. Dock kan den öppna marken som ingår i 
det utökade skyddsobjektet komma att behöva användas för tillfälliga byggnader och för 
byggbodar och liknande medan arbeten pågår. 

Det har gjorts utredningar (Miljökonsekvensbeskrivning och Kulturmiljöutredning) 
inför den planerade utvecklingen. På vilket sätt har FRA och Fortifikationsverket tagit 
hänsyn till dem? 
Utredningarna och annan information som kommit fram har lett till ett flertal ändringar. Bland 
annat är utvidgningen av skyddsobjektet betydligt mindre än vad man först avsåg. Det har 
tagits hänsyn till fornlämningar och känsliga biotoper. Man har också tagit hänsyn till kultur, 
miljö och världsarvet Drottningholm.  

Kontorshuset har placerats så att det inte ska täppa till öppna vyer samt gestaltats så att det, 
trots sin storlek, när det är färdigställt inte ska dominera landskapet. Det handlar bland annat 
om färgsättning och att höjden inte överskrider omgivande trädtoppar. 

Påverkas världsarvet Drottningholm av utvecklingsplanerna för FRA? 
Gränsen för det statliga byggnadsminnet Drottningholm går över fältet ungefär två tredjedelar 
av vägen mellan Dammtorp och FRA. Det berörs inte av utvidgningen av skyddsobjektet. 



Vad är det för aktiviteter och planer med fältet längs Rörbyvägen mot Rörby Gård? Det 
ser ut som någon slags påbörjad etablering. 
Det är arbetet med det utvidgade skyddsobjektet som pågår. I området mellan FRA och 
Rörby gård görs förberedelser för staketdragning och en tillfällig etableringsyta för modulhus 
under tiden som byggnationer pågår inne på området. Under våren kommer det nya staketet 
att börja byggas längs en del av den nya skyddsområdesgränsen. Exakt hur staketet 
kommer att gå utreds fortfarande och hänsyn kommer att tas till fornminnen och känsliga 
biotoper. Klart är att det kommer att bli ett dubbelt staket med patrullväg mellan (inte en mur 
som mot golfbanan). Under tiden som ombyggnader och renoveringar pågår behövs 
ersättningsbyggnader för kontorsarbetsplatser. Ett modulhus på tre våningar ska enligt plan 
stå klart framåt årsskiftet 2021/2022. 

Hur har FRA och Fortifikationsverket informerat de som bor och verkar i området? 
I maj 2018 genomfördes ett informationsmöte. En informationssida publicerades efter 
sommaren 2018 och intervjuer gjordes med lokalmedia. Mindre möten har genomförts med 
närboende. En skylt med information har satts upp vid bygget. Ekerö kommun, Kungliga 
Hovstaterna, Länsstyrelsen, berörda arrendatorer och de som har utfartsvägar nära FRA har 
löpande informerats. 

 

 

 

 

 


