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FortiFikationsverkets uppdrag och mål är att tillföra värde: Värde för våra ägare 
och uppdragsgivare, det vill säga du som svensk medborgare (via regeringen). 
Värde för våra hyresgäster och andra kunder. Värde för hela samhället. 

För att lyckas med vårt uppdrag har vi i vår nya långsiktiga strategi formulerat 
tre strategiska mål som finns med oss som en röd tråd i hela vår verksamhet och i 
alla våra beslut. Vi ska vara:

 En partner för ökad försvarsförmåga
 En hållbar och innovativ fastighetsförvaltare
 En strategisk fastighetsägare  

Det är en komplex och orolig omvärld som påverkar oss och vår verksamhet. Det 
säkerhetspolitiska landskapet håller på att förändras och ställer nya krav på 
Försvarsmakten och dess förmåga. Totalförsvaret ska stärkas. Skyddet av 
kritisk infrastruktur blir allt viktigare. 

Fortifikationsverket har en unik och viktig position i skärningspunkten mellan 
statsförvaltningen, försvars- och säkerhetssektorn och fastighetssektorn. De strate-
giska målen styr mot varsin sektor och hjälper oss att balansera uppdraget mellan att 
öka värdet på våra fastigheter och att på bästa sätt bidra till en ökad försvarsförmåga.

Under 2014 har vi frågat kunder, samarbetspartners och andra intressenter vad 
vi behöver förbättra. Vi har analyserat och diskuterat vad och var i verksamheten  
vi kan utveckla för att lyckas ännu bättre med vårt uppdrag. Detta har sedan den  
1 januari 2015 resulterat i en helt ny organisation med nya strukturer och nytt 
ansvar. Vi fokuserar på att hitta former för en mer strategisk styrning av verk-
samheten, som ger oss ett bättre helhetsperspektiv och en möjlighet att se på 
fastighetsförvaltningen utifrån hela livscykeln. Det kommer att underlätta för 
utvärdering och uppföljning och ge våra medarbetare ett tydligare fokus i vardagen. 

Ett av de absolut viktigaste målen med vår nya organisation har varit att hitta en 
klar och väl fungerande struktur för kontakterna med våra kunder. Som kund ska 
du direkt veta vart du ska vända dig med ditt ärende, var du hittar information och 
hur du för en dialog med oss. Vår nya, interna struktur för kundkontakter kommer 
att genomsyra hela organisationen. Nu inleds arbetet med att tillsammans med våra 
kunder och utifrån deras behov hitta bästa möjliga kanaler och former för informa-
tion och samarbete.  

Vi är en kunskapsorganisation som helt vilar på våra medarbetare. Det finns 
en hög kompetens och bred erfarenhet i verket som vi alltid värnat om och som vi 
kommer att värdesätta minst lika högt framöver. Det gäller inte minst kommunika-
tion och förmågan att bidra till en lärande organisation. Därför kommer vi också att 
utveckla våra chefer att arbeta med ett mer värderingsstyrt ledarskap.  

En nyckel till framgång, som mäts i att vi har lyckats bygga en mer effektiv och 
kundfokuserad organisation, är att vi kan skapa ett förtroende hos alla våra viktiga 
målgrupper. Du hör dit.

Jag hoppas att du kommer att märka av en ökad effektivitet och tydlighet 
från vår sida – oavsett om du är vår kund, uppdragsgivare, samarbetspartner, 
medarbetare eller helt enkelt en intresserad läsare. Allt är ännu inte är klart, det 
kommer att ta tid innan alla delar är helt på plats, men nu har vi fått en unik chans att 
forma vår egen framtid. Det är en utmaning som jag är övertygad om att vi kommer 
att lyckas göra något riktigt bra av. 

Unik möjlighet att 
skapa vår framtid

Vi har gått från 
beslut om ned
läggning till ett år 
av intensivt arbete 
för att omorgani
sera och nystarta 
vår verksamhet. 
Nu har vi fått en 
unik möjlighet att 
skapa vår egen 
framtid.

”

urban karlström
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Regeringen har utsett följande personer 
till ledamöter i styrelsen för Fortifika-
tionsverket till och med 31 augusti 2017. 
Generaldirektör Urban Karlström ingår 
enligt myndighetsförordningen.

Från vänster: Lars-Erik Lövdén  
(före detta landshövding Hallands län), 
Maria Bredberg Petterson (överdirektör  
Rikspolisstyrelsen), Urban Karlström 
(generaldirektör Fortifikationsverket), 
styrelseordförande Maria Norrfalk (lands-
hövding Dalarnas län), Johan Davidson 
(chefs ekonom Sveriges Apoteksförening) 
och Monica Haapaniemi (tekniskt råd, 
Mark- och miljödomstolen). 
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FortiFikationsverket befinner sig mitt 
i trevägskorsningen mellan försvars-
verksamhet, fastighetssektor och stats-
förvaltning. Under den senaste tiden har 
förutsättningarna i omvärlden förändrats 
radikalt. Försvarsmaktens verksam-
het stöps om utifrån en ändrad hotbild. 
Dessutom har verket under ett antal år 
levt i väntan på besked om nedläggning, 
liksom med ett faktiskt beslut om ned-
läggning. Beslutet skulle dock komma att 
ändras mycket plötsligt.

nystart i samband 
med regeringsbeslut
I december 2013 fastställde regeringen 
att verket trots allt skulle finnas kvar 
som en egen myndighet. Internt ansågs 
tajmingen för en nystart vara den bästa, 
varför ett gediget arbete med genomlys-
ning av organisation och verksamhet 
påbörjades.

– Ett flertal interna och externa utred
ningar gjordes, bland annat en intressent-
analys. Resultaten pekade på att vi hade 

utvecklingspotential både vad gäller
vårt förvaltande, vår ägarroll och vår 
affärs mässighet. Därför togs en ny strategi 
fram för vårt arbete under de kommande 
åren. Utifrån syftet att förbättra samar-
beten och kontakter med kunder liksom 
att skruva på våra arbetssätt har vi nu 
även sjösatt en ny organisation.  

Det berättar Krister Silemo som är 
chef för Fortifikationsverkets nyinrättade 
strategiska avdelning. Han har över 20 års 
erfarenhet från olika tjänster inom verket, 
senast Förvaltningschef, i bagaget. 

ny avdelning med 
nyckelfunktioner
Den strategiska avdelningen har en viktig 
roll i det nya Fortifikationsverket. Det 
är här de övergripande inriktningarna 
kommer att utarbetas, vilka kommer att 
prägla resten av organisationens vardag. 
Det är också här en av verkets nya nyckel-
funktioner Key Account Managers (KAM), 
kommer att finnas. Dessa personer utgör 
vägarna in i Fortifikationsverket och 
ansvarar för centrala kundkontakter som 
påverkar fastighetsbeståndet. 

– Den nya huvudprincipen för kundar-
betet utgår ifrån tre nav: KAM, förvaltare 

som chef för Fortifi kationsverkets nya strategiska avdelning är krister silemo något av spindeln i det 
uppdaterade nätet. Här berättar han om verkets nya riktning, som kretsar kring att öka kundnyttan 
och tydliggöra uppdraget, och hur den påverkar kunderna. 

välkommen till 
Fortifi kationsverket 2.0

Kommunikationen 
med oss kommer 
att bli tydligare och 
enklare – det kom
mer att bli lättare 
att veta vem man 
ska vända sig till.

”

krister silemo, chef för Fortifi kations-
verkets nya strategiska avdelning.

krIstEr sIlEmo

NÅGRA AV NYHETERNA I ORGANISATIONEN

 tydligare kontaktvägar och ökad dialog med hjälp av ny kundstruktur och nya 
 kam-funktioner (key account managers).

 ny förvaltningsorganisation med sex regioner och 23 drift sdistrikt. 

 ökat lokalt ansvar med hjälp av förstärkt sat-funktion (serviceansvarig tekniker).

 rationaliserings- och eff ektiviseringsvinster tack vare integration av det öppna 
 och det slutna beståndet. 

 ökad spetskompetens med ny utvecklingsavdelning inom fortifi kation, 
 det vill säga byggande och förvaltning av fastigheter för alla typer av hot. 

 samlad projektledarkompetens och samlade specialister. 

 mer fokus på rådgivning kring hur hyresgäster kan eff ektivisera sitt fastighetsbestånd. 
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och serviceansvariga tekniker. Modellen 
förtydligar kontaktvägarna och borgar 
för att våra kunder får bättre information 
om projekt och förvaltningsärenden. Med 
färre vägar in minskar vi också risken för 
att ge olika besked och budskap, förklarar 
Krister. 

projektorienterat arbetssätt 
utvecklar internt samarbete
Inrättandet av en strategisk avdelning 
syftar till att skapa möjlighet till helhets-
perspektiv på de strategiska beslut som 
fattas inom myndigheten. Avdelningen 
kompletterar den nya utvecklingsavdel-
ningen, som ansvarar för större utveck-
lingsprojekt samt för utvecklingen inom 
skydds- och anläggningsteknik. Verkets 
övriga avdelningar samlar projektledar-
kompetens för exempelvis investering och 
försäljning, sköter operativ fastighetsför-
valtning och ger verksamhetsstöd. 

För att säkerställa att rätt kompe-
tens hanterar rätt frågor och finns med i 
rätt projekt har man även börjat arbeta 
projektorienterat, vilket innebär att 
medarbetare handplockas från olika 
avdelningar och sätts ihop i team inför 
uppdragen. Tanken med det nya arbets-
sättet är att utveckla samarbetet mellan 
avdelningarna och på så vis skapa bättre 
förmåga till helhetsperspektiv. 

samorganisering av det 
öppna och slutna beståndet
Det övergripande målet med den nya 
organisationen har varit att skapa förut-
sättningar för ökad kundnytta, långsiktigt 
fastighetsägande samt effektivisering. 
Omställningen har bland annat inneburit 
att verket minskat ner på antalet chefer 
och en del administrativ personal. 

Under processen har man också vinnlagt 
sig om att skapa en plattform för att kunna 
likforma arbetssätten och säkerställa att 
alla omkring 600 medarbetare följer de 
övergripande arbetsprocesserna, oavsett 
var i organisationen de befinner sig. 

För att öka effektiviteten och skapa sy-
nergier har dessutom det öppna och slutna 
beståndet samorganiserats i förvaltnings- 
liksom projektavdelningen. Samordningen 
och de nya arbetssätten är utformade med 
hänsyn till säkerhet och sekretess.

nystartsarbetet fortsätter 
Det är mycket som hänt på kort tid. Ändå 
är förändringens tid långt ifrån över. Under 
2015 kommer bland annat en översyn av 
verkets drift att göras, vilket ska resultera 
i en strategi för all driftrelaterad verk-
samhet. Enligt NKI-undersökningarna är 
kunderna redan nöjda med driftområdet. 
Syftet med insatsen är därför att se till att 
drift fortsätter att förknippas med hög 

kompetens, god service och bra bemötande 
när ytterligare effektiviseringar görs. 

För att ytterligare öka effektiviteten och 
skapa synergier kommer verket fortsätt-
ningsvis arbeta med att utveckla styrning 
och uppföljning. Det handlar till exempel 
om ökad målstyrning, att utveckla fastig-
hetsägarrollen, utveckla samverkan med 
forskning och innovationscentra runt om 
i Sverige, liksom fortsatt utveckling av 
kompetensen inom skydds- och anlägg-
ningsteknik till nytta för hela samhället. 

tydligare kommunikation 
stora skillnaden
Än så länge är det dock inte svårt för kun-
der och andra intressenter att känna igen 
Fortifikationsverket i den nya tappningen.

– Skillnaden för våra kunder och leve-
rantörer är främst att kommunikationen 
med oss kommer att bli tydligare och 
enklare, och att det kommer att bli lättare 
att veta vem man ska vända sig till. Men 
huvuduppdraget, att bygga och förvalta 
försvarsfastigheter, är förstås detsamma. 
Och vi är stolta över att vara den enda 
fastighetsägaren med ett så mång-
facetterat och avancerat förvaltnings-
uppdrag, där allt ifrån enkla torrdass 
på skjutfält till världsarv, flyghangarer 
och krigsanläggningar under jord ingår, 
avslutar Krister. 

 under våren 2014 formulerade Fortifi kationsverket en ny strategi på basis av fl era omfattande utredningar och långsiktiga mål-
sättningar. strategin innebär att verket ska accentuera sin roll som partner till kunder som Försvarsmakten i syft e att bidra till ökad 
försvarsförmåga. verket ska också vara en hållbar och innovativ fastighetsförvaltare med fokus på klimat, miljö och hållbart byggande, 
men också med sociala och ekonomiska hänsynstaganden. Dessutom ska verket vara en strategisk fastighetsägare som ser till fastig-
hetsbeståndets värden och arbetar för att öka dem.

STRATEGI 2020

FortiFikationsverket säkerställer så 
långt det är möjligt att bygga energismart 
och att undvika miljöfarliga kem ikalier 
och farliga material. Fokus på att bygga 
hållbart präglar såväl nybyggnationer som 
renoveringar. Alla byggnader ska ha så 
liten miljöbelastning som möjligt – oavsett 
om det är ett flygfält, en helikopterhangar 
eller en matsal.

En framtida elevförläggning på Karlberg 
fungerar som pilotprojekt för ”Miljöklassad 
byggnad nivå Silver” – en beteckning som 
ställer krav på allt från byggmaterial till 
energianvändning.

Projektet handlar främst om att 
tillgodose Försvarsmaktens behov av 

välutbildade soldater. Den gamla krigs-
skolan i Karlberg har idag cirka 300 
utbildningsplatser och när den nya elev-
förläggningen står färdig 2018 kommer 
ytterligare ett 100-tal att kunna genom-
föra sin utbildning här. 

Nybyggnationen kommer följa om rådets 
karaktär med slammad tegelfasad och 
svart plåttak. Bakom det arkitektoniskt 
sparsmakade finns moderna utrymmen 
med plats för 150 elevrum och allrum, 
grupprum för god studiemiljö och förva-
ringsutrymmen för såväl stridsutrustning 
som träningskläder. Målet är hållbart – en 
god studiemiljö i varsamt samspel med den 
kulturella och fysiska miljön. 

Hållbart för karlbergs kadetter

Foto: M
ax P

lunger
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– vi vet att det Finns människor och 
organisationer som vill skada rikets säker-
het, konstaterar säkerhetsskyddsofficer 
Kent Andersson. Därför är säkerhet och 
sekretess avgörande grundpelare för för-
svarsförmågan. 

Ytterst handlar det om att bevara våra 
skyddsvärden. De fyra militärregio-
nerna genomför därför rigorösa säker-
hetskontroller av alla garnisoner runt 
om i landet, på uppdrag av HKV Insats-
staben. MUST (Militära underrättelse- och 
säkerhetstjänsten) har huvudansvaret för 
kontrollverksamheten. Säkerhetskraven 
varierar med omvärldssituationen och 
anpassas till aktuellt säkerhetshot. 

regelbundna, rigorösa kontroller
För att vara säker på att säkerhetsskyddet 
uppfyller de krav som hotbilden kräver 
pågår ett ständigt, omfattande och rullande 
kontrollarbete. Året runt, genom hela  
Försvarsmakten. 

Det handlar om allt från sekretess, 
kryptologiska funktioner och it-teknologi 
till hur man förvarar unikt eller känsligt 
materiel. Bergrum är ett exempel – var  
de finns, vad som finns i dem och vad de 
används till. Det handlar också om hur 
man förvarar nycklar, vapen och ammuni-
tion; hur man skyddar erfarenhet och  
kompetens; om de dagliga rutinerna är 
utformade på bästa sätt och om att all  

personal är insatt i den aktuella hotbilden 
och har ett högt säkerhetsmedvetande.

– Syftet med kontrollerna är att vi ska 
ha ett säkerhetsskydd som är anpassat mot 
aktuell hotbild och avvägt för verksam-
heten, förklarar överstelöjtnant Stefahn 
Almström, chef för säkerhets- och under-
rättelseavdelningen i Militärregion Väst. 

– Vi måste jobba förebyggande, upp-
täcka och täppa till riskerna tidigt. Helst ta 
bort dem helt. 

Stefahn är inne på sitt 40:e år inom 
Försvarsmakten och har bland annat ett 
förflutet som lärare på markstridsskolan  
i Skövde. Lärarrollen har han nytta av 
även nu:

– Vikten av att pedagogiskt utbilda, så 
att alla förstår den aktuella hotbilden, 
är A och O. Då blir det också lättare för 
personalen att förstå och värdesätta tids-
krävande säkerhetsrutiner. Att tänka till 
själva och förbättra.

Hotbilden bygger på händelser i världen 
och händelser nära oss. Den analyseras, 
risker och sårbarheter lyfts fram och skyd-
det anpassas därefter. 

  
vad är skyddsvärt?
Vissa säkerhetskontroller pågår under en 
hel vecka. Då går man igenom alla skydds-
värden på exempelvis en stor garnison. Dit 
hör personalen – deras kunskap, erfaren-
het och kompetens. Dit hör även skydds-

värd information – fakta, kartor – liksom 
fysiska värden i form av materiel, bilar, 
vapen och verktyg. Därtill handlar det om 
säkerhetsrutiner, dokumentation, ledar-
skap, värderingar, etik, regler och ansvars-
fördelning.

Major Kent Andersson, Stefahns kollega, 
är också inne på sitt 40:e år inom Försvars-
makten. Han började sin militära bana som 
militärpolis och blev därefter säkerhets-
chef på olika garnisoner.

– Jag valde tidigt säkerhetstjänsten som 
fokusområde eftersom det alltid har varit 
på riktigt. Alltid skarpt läge. Hot, stölder 
och sabotage är tyvärr ständigt aktuellt 
och något som vi alltid måste förhålla oss 
till. Och man blir aldrig fullärd.

upptäcker sällan stora brister
Om man vid en säkerhetskontroll upp-
täcker att något saknas måste det förstås 
rättas till. Sedan kontrolleras det igen, för 
att konstatera att det är åtgärdat.

– Men faktum är att vi sällan hittar 
några stora brister, påpekar Stefahn.  
Garnisonerna har generellt sett redan en 
god uppfattning om sina styrkor och svag-
heter. Dessutom handlar det i praktiken 
mindre om att kontrollera och mer om att 
stötta och lyfta fram eventuella brister. 

Kent understryker samma tanke:
– De här kontrollerna görs på uppdrag 

av HKV och MUST och vi genomför dem 

Främmande ubåtar och 
flygplan har på senare tid 
kränkt svenskt farvatten 
och luftrum. Enligt  
militära underrättelse- 
och säkerhetstjänsten 
kommer ryssland  
sannolikt även fortsatt  
ha starka säkerhetspoli-
tiska intressen i sveriges 
närområde. Dessutom 
måste Försvarsmakten  
ta hänsyn till hot från 
andra håll, som terrorism 
och cyber attacker.

Rigorösa kontroller  
säkrar det skyddsvärda

urban pettersson har arbetat inom den militära säkerhetstjänsten sedan 1990-talet. 
idag är han Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef och chef för säkerhetsenheten.
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för rikets säkerhet, i gott samarbete och 
med stor respekt för alla inblandade. 
För utan ett fungerande teamwork hjälper 
varken lagar eller bestämmelser. 

Fortifi kationsverket 
en säkerhetsresurs
Som fastighetsägare och fastighetsförval-
tare är Fortifikationsverket synnerligen in
volverade i utformning och drift av skyddet. 

Urban Pettersson är även han officer (nu 
tjänstledig från Försvarsmakten) och har 
arbetat inom den militära säkerhetstjäns-
ten sedan mitten av 1990-talet. Han är idag 
Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef 
och chef för Säkerhetsenheten. Urban och 
hans medarbetare ansvarar för att stödja 
chefer och övriga medarbetare i säkerhets-
arbetet vid myndigheten.

– Försvarsmakten har generellt högre 
krav på säkerhet än det civila samhället. 
Det ställer också höga krav på oss att som 
fastighetsförvaltare investera, bygga och 
drifta alla byggnader, övningsfält och hem-
liga anläggningar med ett helt annat säker-
hetstänk än i övriga fastighetsbranschen. 
Vi kan inte leverera värde om vi inte har 
ett gediget säkerhetsmedvetande. Urban 
fortsätter: 

– Vi har till exempel nycklar till För-
svarsmaktens lokaler och tillgång till all 
stöldbegärlig utrustning – från värdefulla 
verktyg till ovärderlig information i dato-
rer och liknande. När vi granskas måste vi 
visa att vi håller det stöldbegärliga inlåst, 
att hemliga uppgifter förblir hemliga och 
att vi hindrar obehöriga från tillträde.

Ett välfungerande säkerhetstänk är 

ett självklart grundkrav för både fastig-
heterna och verksamheten innanför.

– Vi bidrar till försvarsförmågan genom 
att säkerhetsmässigt arbeta på samma sätt 
som Försvarsmakten, förklarar Urban. 
Jag tycker att man ska se oss som en extra 
säkerhetsresurs för Försvarsmakten på 
garnisonerna. Våra medarbetare har en 
lokal förankring, rör sig hela tiden inom 
området och observerar både fysiska 
förändringar och främmande personer. 
Vi är insatta i alla aktuella hotbilder och 
ser till att lagar och bestämmelser följs. 
Ingen människa får komma till skada, ingen 
information får gå förlorad och inga anlägg-
ningar får skadas. Vårt ständiga fokus är att 
ha ett balanserat säkerhetsskydd där det 
råder balans mellan hot mot skyddsvärda 
tillgångar och säkerhetsskyddsåtgärder. 

 ledning och hotbild
säkerhetsorganisation och säkerhetsarbetets genomförande. 
analyser, planer och utbildning.

 tillträdesbegränsning
stängsel. lås, dörrar, larm, säkerhetsskåp – det fysiska skyddet. 

 it-säkerhet 
till exempel angrepp i nätverk. 

 signalskydd 
att överföra information på ett säkert sätt. kryptolinjer mellan telefoner, datorer etc.

 säkerhetsprövning 
prövning av personal, så att alla är lojala och pålitliga ur säkerhetssynpunkt. 

 säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (sua). 
Gäller upphandling av civila tjänster då leverantören ”kan” komma i kontakt 
med sekretess.

 personal

 information

 materiel

 anläggningar

 verksamhet

SKYDDSVÄRT

 Främmande makts under -  
 rättelseverksamhet (spioneri)

 kriminalitet

 sabotage

 terrorism

 subversion*

HUVUDSAKLIGA HOT

SÄKERHETSKONTROLLER DELOMRÅDEN

Vi måste jobba 
förebyggande, 
upptäcka och 
täppa till riskerna 
tidigt. Helst ta 
bort dem helt. 
stEFaHn almström

”

* verksamhet som syft ar till att genom vilseledande informationsspridning påverka en specifi k målgrupps lägesuppfattning, lojalitet eller förtroende.

stefahn almström, överstelöjtnant och chef för underrättelse- 
och säkerhets avdelningen, militärregion väst (skövde).
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dataspelen som gör 
Östersjön säkrare
längst ut på den yttersta 
utposten mot havet i  
örlogsstaden karlskrona 
ligger simulatorhuset af 
Chapman. Den moderna 
utbildningslokalen smälter 
väl in i världsarvet runt 
omkring med sin faluröda 
träfasad och vita puts som 
liknar den äldre bebyggel-
sen i området. men just hit 
går inte turistbussarna och 
vi förstår snart varför.

det blåser snålt i Karlskronas hamn. 
Bommen är fälld och blicken dras mot 
de mäktiga, stålgrå fartygen i hamnbas-
sängen. Inte ett mänskligt liv syns till. 
En ansiktslös röst bakom svarta fönster 
uppmanar oss att lägga våra id-handlingar 
i vad som ser ut som en flagnad pappers
korg. Det är det inte. Teknologin som  
strålar upp under locket scannar snabbt 
av informationen medan vi svarar på  
vaktens frågor.

Under vårt korta samtal passerar en for-
mation sjömän alldeles intill oss, taktfast 
och under total tystnad. De liksom flyter 
förbi. Det råa, gråa vädret går genom märg 
och ben. De måste frysa i sina sjömans-
skjortor. Blåsten tar tag i kragarna och 
blivande sonaroperatörer, undervatten-
stridsofficerare och eldledare försvinner 

runt hörnet, som om det aldrig hade hänt.
I övrigt ser det inte ut som om det  

försiggår någon aktivitet på marinbasen.  
Den känns ödslig och mäktig på samma 
gång. Men skenet bedrar, naturligtvis.

Högteknologiskt  
bakom skansenlik fasad
När sedan kommendörkapten Carl-Johan 
Andersson kommer för att möta oss 
byts det kalla, ansiktslösa mot en varm 
människa med nära till skratt. Första 
intrycket av Carl-Johan håller i sig hela 
dagen. Samma välkomnande stämning 
präglar sedan alla de timmar som vi  
kommer att tillbringa med honom och 
med örlogskapten Johan Blum. 

Ute på Lindholmen, efter en välvd och 
smal liten bro, kör vi förbi den trehundra 

De moderna utbildningslokalerna i simulatorhuset af Chapman används 
för att både fysiskt och virtuellt spegla livet ombord i skarpt läge.
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meter långa Repslagarbanan som byggdes 
redan på 1690-talet. Den gamla, faluröda 
fasaden med gula fönsterluckor är Sveriges 
längsta träbyggnad – och en av Karlskro-
nas äldsta. Den utgör ena sidan av en smal, 
stenbelagd gränd. Här utövade man i hund-
ratals år konsten att göra hållbara trossar 
och rep till fartygen. Trehundra meter 
krävdes för att slå den längsta trossen.

Den gamla byggnaden för tankarna 
till Skansen. Idag är den ett kulturmin-
nesmärkt byggnadsminne – ett av 58 på 
området – och står i bjärt kontrast till 
stridsfartyget Visby, den ultramoderna 
korvetten som tornar upp sig lite längre 
bort, i samma vy. 

Simulatorhuset af Chapman löper längs 
andra sidan gränden. Träfasaden är an-
passad till den gamla kulturmiljön – till 
och med läkten är placerad med ojämna 
mellanrum för att likna Repslagarbanan. 
Men verksamheten bakom träplankorna 
är ny och i många aspekter topphemlig. 
Högteknologisk. Världsledande.

del av sjöstridsskolan
Simulatorhuset af Chapman är en del av 
Sjöstridsskolan (SSS) som utbildar i marin-
strid. Fastigheterna lever upp till extrema 
krav på säkerhet och funktionalitet och 
bidrar till landets försvarsförmåga. Andra 
närbelägna byggnader rymmer dyktankar, 
där till exempel ubåtspersonal kan öva 
uppstigning. Simulatorhuset fokuserar 
på att så verklighetstroget som möjligt 
skapa en miljö som i allt väsentligt liknar 
verkligheten på ett svenskt stridsfartyg.

Vissa rum är små och långsmala, för att 
skapa känslan av trånga stridsledningsut-
rymmen i en ubåt eller en marinhelikopter. 
Samma teknik och miljö, samma knappar 
och skärmar. Lägg därtill en simulerad 
periskopvy eller utblicken från en kom-
mandobrygga. 

Längs väggarna finns datorskärmar, 
”fönster”, där andra fartyg, öar och väder-
förhållanden passerar revy på ett trovär-
digt sätt. De olika rummen, eller hytterna, 
är sammankopplade och kan kommunicera 
med varandra via radio. 

På många sätt kan man likna hela mil-
jön vid ett verklighetstroget dataspel där 
man kan få en hel flottilj att arbeta till-
sammans. En miljö som både fysiskt och 
virtuellt speglar livet ombord i skarpt läge. 

verklighetstrogen  
övning för ubåtsjakt
Kommendörkapten Carl-Johan Andersson 
är chef för Marinstridsavdelningen och 
förklarar hur det kan gå till: 

– I huset, där man lär sig ett marint yrke 
som till exempel sonaroperatör, utbildas 
man enskilt eller i större grupp på samma 
utrustning som finns ombord eller på en 
generell simulator. Båda metoderna bär 
mot samma mål – att de marina insatsför-
banden får duktig personal. Det finns även 
exakta kopior av stridsledningscentraler, 
där hela besättningar kan tränas. 

I framtiden är förhoppningen att dessa kan 
länkas ihop så att till exempel en ubåts-
jaktövning kan bedrivas i huset genom att 
sätta en besättning i simulatorn för SLC 
Visby, en i helikoptersimulatorn och en i 
stridsledningscentralen för HMS Koster. 
Kanske jagar de någon vars besättning sit-
ter i simulatorn för ubåten Gotland. 

De olika typsystemen försörjs med 
kvalificerad omvärldsdata som rör miljö, 
signaler och tänkbara hot. 

Spelverksamheten fungerar även 
externt, till exempel med andra skolors 
utbildningssystem i olika delar av landet 
eller världen. En gång om året genomförs 
en stor datorstödd stabsövning. Övningen 
konstrueras från en mängd verkliga 
problemområden, med fiktiva namn och 
gränsdragningar. Geografin kan också 

vara verklig, till exempel Östersjön, och 
då läggs de specifika förutsättningar som 
finns just där in i datorernas program. 
Kanske kopplar man in även JAS och agerar 
rent taktiskt som om all marinstrid pågick 
skarpt, i realtid.

– Då deltar minst 120 man här i huset 
som samspelar med ca 1 000 andra elever 
i exempelvis Irland, Finland och Estland, 
berättar Carl-Johan.

Han talar gärna om vikten av laganda. 
Själv har han ägnat mycket tid på fotbolls-
planen utöver sina drygt 28 år i flottan. 

Carl-Johan började som värnpliktig 
stridsledningsoperatör på patrullbåt och 
har genom åren avancerat i grad via olika 
befattningar som till exempel sekond 
på HMS Stockholm, fartygschef på HMS 
Kaparen, stabschef på PTK Visby och 

repslagarbanan byggdes på 1690-talet 
och är sveriges längsta träbyggnad.

kommendörkapten Carl-Johan andersson är chef för marinstridsavdelningen vid sjöstridsskolan  
i karlskrona. anders holmberg (till vänster) är Fortifikationsverkets drifttekniker i simulatorhuset.

Foto: C
laes T

illander
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Geografin kan 
vara verklig, 
till exempel 
Östersjön, och 
då läggs de 
specifika förut
sättningar som 
finns just där 
in i datorernas 
program.

divisionschef inom 31:a korvettdivisio-
nen. Han har även ”jagat pirater” utanför 
Somalias kust för EU under Operation 
Atalanta. 

Utöver kompetens är laganda och  
god kamratskap viktiga ingredienser för 
att en enhet ska fungera väl i Marinen, 
understryker Carl-Johan:

– Alla individer inom en enhet har en 
viktig roll att fylla för att ett stridsfartyg 
eller amfibiekompani ska fungera. Om inte 
alla lagdelar fungerar blir det inga mål!

ekonomiskt, miljövänligt,  
riskfritt och realistiskt
Örlogskapten Johan Blum är kanske den 
som präglar vår dag allra mest – och som 
tålmodigt och med glimten i ögat svarar på 
(nästan) alla våra nyfikna frågor. Även han 
är extremt pedagogisk och inspirerande 
att lyssna på. Precis som Carl-Johan utstrå-
lar han ett engagemang och en intensitet 
som entusiasmerar. Timmarna går fort i 
deras närhet.

Johan är chef för sektionen N5 vid Sjö-
stridsskolans stab och ansvarar bland 
annat för den marina kravställningen för 
utbildningssystem och simulatorer vid 
nyanskaffning.

Efter 38 år i flottan vet han vad som 
krävs för att skapa en verklighetstrogen 
miljö. 

Johan började tjänstgöra på ubåten 
HMS Vargen 1978 och har därefter vand-
rat igenom i princip samtliga svenska 

”
korvetten visbys manöverbrygga presenterar omvärlden i en 180-gradig 
vy genom 15 bildskärmar. snart blir vyn fullständig (360 grader).

örlogskapten Johan Blum tar oss virtuellt ut ur karlskronas hamn och kan 
snabbt få hela rummet att gunga genom att höja hastigheten till 40 knop.

af Chapmanhusen rymmer bland annat radar för spaningssyfte, spaningssystem för upptäckt och lokalisering 
av befintliga radarsystem och ledningssystem för sammanställning och analys av inkommande information.
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 medeldjupet i Östersjön är ca 57 meter. största djup är Landsortsdjupet, 459 meter.  Hydroakustik är läran om hur ljud uppför 
sig i vatten. Det är grunden för all undervattenskrigföring och all annan marinstridsverksamhet.  sverige har ca 2 700 km kust. 

 smygteknik är ett samlingsnamn för olika militära tekniker att dölja farkoster och utrustning. oft ast avses metoder för att mini-
mera radarekon från ytfartyg genom att välja former och material som ger diff us refl ektion och i det närmaste gör fartyget ”osynligt”.

simulatorer för de marina vapensystemen är ett riskfritt, ekonomiskt, miljövänligt 
och väl så realistiskt sätt att utbilda, förklarar örlogskapten Johan Blum. 

sjöoperativa system med befattningar 
som ytbärgare, sonaroperatör, spanare, 
ubåtsjaktofficer, adjutant, sekond, kompa
nichef, avdelningschef och projektledare. 
Den röda tråden har under hela hans kar-
riär varit undervattensstrid med fokus på 
ubåtsjakt.

– Ingenting kan ersätta den verkliga 
erfarenheten till havs, poängterar Johan. 
Men Sjöstridsskolans förstklassiga simu-
latorutbildning kan ändå till stora delar 
förbereda de marina förbanden på vad 
som komma skall. 

Simulatorhuset utbildar i dagsläget en 
generation sjömän som sedan barnsben är 
van att hantera spelkonsoler och har lätt 
att sätta sig in i virtuella miljöer. De förstår 
snabbt hur reglagen fungerar, hur man får 
överblick och vad som skiljer en lyckad 
manöver från ren katastrof. Den stora 
skillnaden är att detta handlar om verkliga, 
fullt tänkbara situationer.

Poängen är förstås att utbilda på ett 
kostnadseffektivt och säkert sätt. 

Och att höja kvaliteten och säkerheten 
när det är dags att göra samma sak ute på 
havet eller under ytan. 

– Eleverna får, i vissa system, en inblick 
i hur det är att plötsligt bara ha en hand till 
manöverpanelen, exemplifierar Johan. Den 
andra måste hålla den egna kroppen fy-
siskt uppe när det gungar mycket. Skador 
inträffar lätt vid hård sjö.

För i maxhastighet och hårt väder 
räcker det inte att bara vara vass vid skär-
men. Det blir eleverna snart varse.

– Simulatorer för marina vapensystem 
är ett riskfritt, ekonomiskt, miljövänligt 
och väl så realistiskt sätt att utbilda. Det är 
också enklare att börja utbildningen i skol-
bänken än ute på fartygen, understryker 
Johan. 

johan blåser upp till storm
Johan och Carl-Johan tar oss pedagogiskt 
från den ena miljön till den andra. Ena 
stunden befinner vi oss i miljöer för metod 
och befattningsutbildning. Nästa får vi se 

en fullt uppbyggd stridsledningscentral 
på minröjningsfartyget Koster och en på 
Korvetten Visby. Till slut hamnar vi på 
Visbys manöverbrygga som i dagsläget 
presenterar omvärlden i en 180-gradig vy 
genom 15 bildskärmar. Vi har även utblick 
över aktern. 

Manöverbryggan är fortfarande under 
konstruktion. Snart kommer ytterligare 
14 skärmar att skapa en fullständig, 
360-gradig utblick som speglar den verk-
liga miljön i ett av världens modernaste 
stridsfartyg. Bryggan kommer att vara 
fullt integrerad mot stridsledningscentra-
len för HMS Uddevalla i rummet bredvid. 
Det kommer också att finnas en helikop
tersimuleringsfunktion så att ledning av 
helikopter kan övas hela vägen till säker 
landning ombord på fartyget.

180 grader räcker för att allt vi ska 
se är hav, från den ena ögonvrån till den 
andra. När simulatorn sätts igång förflyt
tar vi oss sakta ut ur Karlskronas hamn 
och befinner oss snart ute på fjärden och 

VISSTE DU ATT
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vidare ut i Östersjön. På Johans kommando 
kan det inom kort blåsa upp till storm. Han 
kan höja hastigheten till 40 knop och se till 
att vädrets makter gör oss riktigt illamå-
ende på bara några minuter. Med bara en 
något ökad vindstyrka känns det redan 
som om hela rummet gungar genom den 
panorerbara vyn på skärmarna runt om-
kring. Alla i rummet känner omedelbart av 
hur balanssinnet påverkas. Utom Johan och 
Carl-Johan.

 – Om vi drar på i full styrka kommer ni 
att må väldigt illa – så det kanske är bäst vi 
låter bli, säger Johan. 

kränkningar ger 
ringar på vattnet
Simulatorhuset imponerar i varje vå-
ningsplan, men mest imponerar human-
kapitalet. I dagsläget, med såväl luft- som 
undervattenskränkningar av främmande 
makt färskt i minnet, har kunskapen inom 
dessa väggar fått nytt fokus även hos den 
allmänhet som normalt sett slipper ägna 
sina tankar åt rikets säkerhet. ”Rikets 

säkerhet” – detta urgamla uttryck, som är 
en bokstavlig ledstjärna i såväl Försvars-
maktens som Fortifikationsverkets dagliga 
arbete. 

Det är inte svårt att bli ödmjuk inför 
den samlade erfarenheten i rummet. Själva 
är de ödmjuka inför den utrikespolitiska 
situationen och bekymrade över bristen 
på personal. Det är ingen enkel uppgift att 
hålla fartygen bemannade nu när värnplik-
ten inte längre förser flottan med rekryter. 
Dessutom lockar högre löner hos andra 
arbetsgivare, även bland dem som redan 
utbildats av Försvarsmakten. Det är ett 
dilemma som måste lösas.

Det finns tio uttalade mål som gäller 
krigföring i allmänhet som tidigt inpräntas 
i varje officers medvetande. Nummer tio 
– att utforma organisationen för stridens 
syften – är svårare att leva upp till efter 
alla nedskärningar.

Men nu när främmande makt gång på 
gång kränkt svenskt luftrum och svenska 
vatten vänder opinionen och stödet för 
högre försvarsanslag ökar. Putins Ryss-

land, Ukrainakrisen, främlingsfientlighet 
och terrorattentat har också bidragit till 
ett större fokus på försvaret. Det finns 
även ett ökat stöd för medlemskap i Nato.

bättre att göra misstag 
i simulerad miljö
Johan är särskilt intresserad av marint 
utvecklingsarbete i samverkan med andra 
nationer:

– Internationella kontakter, samarbeten 
och samförstånd har alltid varit viktiga, 
men nu är det kanske fler som inser hur 
angeläget det faktiskt är. Vi utvecklar 
dem gärna för att skapa ett mer effektivt 
försvar.

Johan och Carl-Johan är beredda på 
förändring – och på betydligt fler elever. 
2016 kommer det att finnas fler nya, 
modernare simulatorer på plats vilket 
innebär att Simulatorhuset af Chapman 
kan erbjuda ännu mer träning. Då kan 
fler göra sina misstag i en simulerad 
miljö. För i skarpt läge, med många enheter 
inblandade, får inga misstag ske. 

 en korvett av typen visby 
har smyg egenskaper och 
är utformad för många olika 
uppgift er. Dess okonventio-
nella form med plana och 
vinklade ytor gör den svår 
att upptäcka med radar, 
infraröda sensorer och hy-
droakustik. skrovet är byggt i 
omagnetiskt, kolfi berarmerat 
plastlaminat som ytterligare 
försvårar upptäckt. i princip 
all instrumentering och alla 
vapensystem är inbyggda i 
skrovet. värme och avgaser 

från robotavfyringar och 
vattenjetaggregat leds bort 
genom dolda utlopp nära 
vattenlinjen för att ge så liten 
signatur som möjligt.

 en ubåt står alltid redo att 
skydda landets territorium 
eller sändas ut på en interna-
tionell insats. ubåtarnas av-
ancerade tekniska utrustning 
samt förmåga att färdas dolt 
gör dem till en unik tillgång 
för Försvarsmakten. med hjälp 
av exempelvis aktiva och pas-

siva sonarsystem kan de över-
vaka stora områden över och 
under ytan.

 Försvarsmakten både av-
visar och hjälper. vid insatser 
i sverige kallas det nationella 
insatser och kan handla om 
rikets säkerhet: om ett fartyg 
eller fl ygplan kommer in på 
svenskt territorium utan till-
stånd är det Försvarsmaktens 
uppgift  att avvisa dem. vid 
skogsbränder, svåra stormar, 
översvämningar eller försvin-

nanden hjälper Försvarsmak-
ten även det civila samhället 
och medborgarna att lösa 
problem.

 livet på ett fartyg är 
påfrestande, både fysiskt 
och psykiskt. ingenting är 
någonsin stilla och sjösjuka 
är inte ovanligt. Du bor inpå 
10–40 personer i olika åldrar, 
som alla har sina egenheter. 
samlivet är både intensivt och 
givande – här fi nner du sanno-
likt vänner för livet.

I skarpt läge, med 
många enheter 
inblandade, får 
inga misstag ske.

”

VISSTE DU ATT

Den kunskap eleverna får i simulatorhuset kommer till nytta i skarpa lägen. här syns en svensk stridsbåt i somalia 
som bidrar till att utveckla den regionala maritima kapaciteten och stärka rättssystemen gällande sjöröveri. 

Foto: Foto: M
ats N

yström
/Försvarsm

akten
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sjÄlva byggnaden skapar bättre förut-
sättningar för marinen genom högtekno-
logisk simulering av materiel i form av 
bland annat sensorer, vapen, fartyg och 
helikoptrar. Här utbildas personal och här 
övar man inför skarp strid i marin miljö. 
Kostnadseffektivt och säkert. 

Säkerhet är ett honnörsord både inom 
Försvarsmakten och Fortifikationsverket. 
Fastigheterna på Marinbasen i Karlskrona 
ägs och förvaltas av Fortifikationsverket, 
gamla som nya. Driften handlar om att i 
nära kontakt med Försvarsmakten se 
till att verksamheten fungerar i varje 
detalj. Säkerheten kommer alltid först 
och ingenting lämnas åt slumpen.

anders är den som 
ser till att allt fungerar
Anders Holmberg är drifttekniker med hus-
ansvar för tio fastigheter inom Sjöstrids-
skolans verksamhet. Han bidrar själv i 
högsta grad till landets försvarsförmåga 
genom att underhålla centrala funktioner 
i Sjöstridsskolan. 

Anders tycker om att jobba här eftersom 
personalen är så engagerad och verkligen 
brinner för vad de gör. Och eftersom de har 
ett så gott samarbete.

– Vi lyssnar på varandra så att alla 
förstår vad som krävs ner till minsta 
skruv. Då blir det extra roligt att se till att 
allt funkar. Från dyktankar, högtrycks-

kamrar och bassänger till Simulatorhuset 
af Chapmans kraftslukande och högtekno-
logiska utrustning.

I Simulatorhuset omfattar Anders 
arbete allt från att säkerställa luftkylan i 
de belastade serverrummen, så att tempe-
raturen hålls på precis rätt nivå, till avance-
rat brandskydd i de olika utbildningsrum-
men. Arbetet är planerat i minsta detalj – 
för rätt som det är kan det hetta till. Och då 
måste grejerna fungera, utan undantag. 

– Jag ägnar mycket tid åt förebyggande 
drift genom att ständigt kontrollera exem-
pelvis brandskyddet som dels utgörs av 
brandlarmssystem, dels av sprinklersys-
tem och gassläckningssystem.

En av Fortifi kationsverkets strategiska målbilder är att bidra till ökad försvarsförmåga. 
simulator huset af Chapman är ett utmärkt exempel på just detta. 

simulatorhuset bidrar 
till ökad försvarsförmåga

NYBYGGE MITT I VÄRLDSARVET

 Örlogsstaden karlskrona utsågs till världsarv 1998. 58 kulturminnesmärkta 
byggnader fi nns inom marinbasens område och förvaltas av Fortifi kationsverket, precis 
som nya byggnader som exempelvis simulatorhuset af Chapman. Fortifi kationsverket 
färdigställde simulatorhuset år 2008. Det har utformats i arkitektonisk harmoni med 
omgivande bebyggelse. en mindre kontorsdel i faluröd träpanel är sammanlänkad med 
ett större utbildningshus i ljus puts. på taket fi nns master och antenner med fri sikt 
mot havet, bland annat en skarp navigationsradar till visbykorvettens manöverbrygga. 

anders holmberg är drift tekniker med husansvar för tio fastig-
heter på marinbasen. simulatorhuset af Chapman är en av dem.

simulatorhuset består faktiskt av två hus – en mindre kontorsdel 
i faluröd träpanel och ett större utbildningshus i ljus puts.

marinbasen i karlskrona är den enda garnison i världen som 
fortfarande är i bruk och samtidigt är del av ett världsarv.
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stort ansvar för 
människor och materiel
I Simulatorhuset af Chapman är brand 
det värsta som kan hända. Den högtekno-
logiska utrustningen och de avancerade 
simulatorerna kräver noggrann över-
vakning. 

– Den regelbundna tillsynen i Simu lator   -
huset kompletteras med månadsvisa 
funktionskontroller och besiktningar 
i samarbete med Räddningstjänsten 
och Försvarsmakten, förklarar Anders. 

En gång i kvartalet genomförs en 
fullskalig brandövning då 50–200 man 
utryms till uppställningsplatsen medan 
Anders kontrollerar ventilation, hissar 
och så vidare. Allt journalförs och dubbel-
kontrolleras. 

– I byggnaden finns ett trycksatt 
sprinklersystem som är delat i fem sek-
tioner, en sektion på varje plan. Vid 68 
graders värme spricker ampullerna och 
våra vattenmunstycken sprutar då ut 
100–150 liter vatten i minuten. 

I vissa lokaler är gas ett mer passande 
brandskydd, särskilt om man vill skydda 
höga ekonomiska värden, som skulle för-
störas av vatten. 

– Det är rätt mycket att hålla reda på, 
faktiskt, erkänner Anders lite ödmjukt. 

gastankarna har redan 
avstyrt en stor brand
Trots det stora ansvaret för såväl männis-
kor som materiel ger Anders ett extremt 
lugnt intryck. Han frågar om någon har 
gamla vinylskivor att sälja, det är nämligen 
ett av hans specialintressen utanför job-
bet. En minut senare är det allvar igen, när 
han förevisar oss de stora gastankarna. 

– I Simulatorhuset har vi 16 tuber 
med 300 bars tryck som i en nödsitua-
tion töms under sex minuter. Det vet vi 
inte bara i teorin: I februari förra året var 
det skarpt läge när ett kretskort började 
brinna. Precis som vi räknat ut var vårt 
gassystem extremt effektivt. Tack vare de 
stora tuberna med släckgas kunde vi und-
vika en stor brand.

11 tuber gick åt, och Anders såg till att 
de snabbt ersattes av nya. Nu fortsätter 
utbildningen i simulatorerna som om 
ingenting hade hänt.

När Räddningstjänsten och Försvars-
makten nyligen genomförde en brand-
skyddsinspektion fick Anders, och 
övriga husansvariga på Marinbasen, 
med beröm godkänt. Det var ett mycket 
gott betyg som också överensstämmer 
med Fortifikations verkets vision ”en 
säker värd, för en säkrare värld”. 

Simulatorhuset är en representativ byggnad för Försvarsmakten 
och Marinen. Vi är stolta över att kunna visa upp den.

JoHan blum

”

Brand är det värsta som kan hända, men gassystemet
är extremt eff ektivt och har redan stoppat en brand.

FLERA FAKTORER AVGÖR FÖRSVARSFÖRMÅGAN

Försvarsförmågan utgörs av tre kompo-
nenter som måste fungera i absolut har-
moni med varandra för bästa resultat.

 personal

 materiel 

 Övning

Fortifi kationsverket bidrar till försvars-
förmågan genom att skapa de bästa 
förutsättningarna för personal, materiel 
och övning. verket utvecklar och för-
valtar alla tänkbara byggnader, mark 
och anläggningar för Försvarsmaktens 

och försvarssektorns behov. som hyres-
värd anpassar Fortifi kationsverket 
beståndet eft er olika verksamheter 
för att kunna erbjuda bästa möjliga 
förutsättningar för det aktuella syft et. 

när det gäller simulatorhuset af 
Chapman skapar Fortifi kationsverket 
förutsättningar för alla tre delarna av 
försvarsförmågan: för personalen att 
undervisa och lära, för materiel att 
fungera felfritt genom drift  och under-
håll samt genom att tillhandahålla en 
väl anpassad miljö för övning.
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investeringen om cirka 100 miljoner 
kronor har krävt många och stora åtgärder 
på kort tid.

Flygplatsen stängdes för trafik under 
fyra månader, med undantag för den he-
likopter som hör till Uppsala Akademiska 
Sjukhus. All annan trafik styrdes om till 
andra flygplatser. 

Arbetet har förlöpt enligt plan; inom 
utsatt tid och budget. Man har bland annat 

byggt en helt ny transportplatta med 
tillhörande taxibana och förstärkt den 
befintliga rullbanan som också fått nya 
flygplatsljus. 

Delar av ombyggnaden för den militära 
verksamheten pågår fortfarande, men 
redan i september förra året öppnade man 
åter för flygtrafik. Bland annat med möjlig-
het att ta emot betydligt större flygplans-
typer än tidigare, exempelvis det ameri-

kanska transportflygplanet Boeing C17 
som transporterar containrar, helikoptrar 
och utrustning till utlandsmissionerna.

– Det här är ett stort arbete som har 
krävt mycket planering, men det har gått 
väldigt bra, berättar Fortifikationsverkets 
projektledare Tobias Nygren. Vi är verkli-
gen nöjda med resultatet och med det goda 
samarbetet med såväl Försvarsmakten 
som FMV och alla entreprenörer. 

Den 25 april förra året 
togs första spadtaget på 
Ärna flygplats i uppsala. 
Därmed gick startskottet 
för Fortifikationsverkets, 
Försvarsmaktens och 
byggentreprenörernas 
gemensamma projekt att 
upprusta och bygga ut 
flygplatsen – den största 
satsning som gjorts gäl-
lande flygplatsens infra-
struktur sedan 1940-talet.

nu kan Ärna flygplats  
ta emot större flygplan

Fyra månader efter det första spadtaget öppnade Ärna flygplats åter för 
flygtrafik – denna gång med möjlighet att ta emot riktigt stora maskiner.  

den 19 november avslöjades att vinnaren 
av Arkitekturpriset 2014 blev Ridhuset vid 
Kavallerikasern, Stockholm. Den moder-
nistiska byggnaden ansluter väl i storlek 
och formspråk till Erik Josephssons stallar 
och kasern i Nationalstadsparken. Det nya 

ridhuset har ersatt 60 års provisorium i 
det kulturminnesmärkta området. Nu står 
där en stolt arvtagare till det en gång så 
magnifika ridhuset som brann ned 1956. 

Arkitekterna bakom den vackra bygg-
naden är Tengboms Jan Izikowitz, Eva 
Sellergren och Magnus Almung. Kunden 
var Livgardet, Polisrytteriet och Beridna 
Högvakten. 

Fortifikationsverkets Arkitekturpris 
har instiftats för att utveckla den militära 
byggnadstraditionen och inspirera till god 
arkitektur i försvarsfastigheter. 

Försvaret har genom historien haft ett 
stort inflytande över det svenska bygg-
nadsarvet. Framstående arkitekter har 
i århundraden bidragit till att utveckla 
arkitekturvärdet hos allt från borgar  
och befästningsanläggningar till rege-
mentsområden och hela städer. Det gör  
de än idag. 

Som arkitekt 
lyckas man rita 
några byggnader 
som man faktiskt 
kan njuta av varje 
gång man går in 
där. Ofta beror 
det på ljuset.
Jan IzIkowItz

”
Efterlängtat ridhus i k-märkt område
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som en del av dagens globaliserade värld 
arbetar även Försvarsmakten med att 
anpassa sin verksamhet efter människors 
olikheter, sett till kön men också till sexuell 
läggning, religion och kulturell bakgrund. 
Redan för ett tiotal år sedan införlivades 
ett så kallat genderperspektiv i planering, 
genomförande och uppföljning av insatser 
på hemmaplan liksom internationellt. Ka-
libreringen baseras på FN:s säkerhetsråds-
resolution 1325 och syftar till att kunna 
bredda upptagningsbasen, utnyttja perso-
nalens fulla kapacitet och erbjuda säkerhet 
för civilbefolkningen i insatsområden.

stor spännvid i anpassningarna
Rent praktiskt kretsar genderperspektivet 
kring anpassningar av materiel, anlägg-
ningar och verksamhet utifrån ett sätt som 
gör att alla kan delta och leverera den nytta 
och effekt Försvarsmakten eftersträvar. 
Anpassningarna kan röra sig om modifie-
ring av handeldvapen för att de ska passa 
kvinnors kortare muskulatur, liksom om 

strategier kring hur styrkor med blandade 
kön ska röra sig i terräng. Det kan också 
innebära att skapa dusch- och toalettut-
rymmen för kvinnor i gamla kasernbygg-
nader eller utforma camper utomlands 
utifrån lokalbefolkningens behov.

Anna Björsson är Gender Advisor  
och har därmed ett övergripande ansvar 
för genderfrågor inom Försvarsmakten. 
Hon arbetar med planeringen av natio-
nella och internationella insatser och har 
under det senaste året varit involverad i 
utformningen av den svenska insatsen i det 
pågående FN-uppdraget i Mali. Syftet med 
anpassningar här är att skydda persona-
len, men också få stöd hos befolkningen i 
landet. En trupp som missköter sig tappar 
nämligen lätt sitt mandat.

– För Försvarsmakten handlar det om 
ett helt nytt land och en helt ny insats, men 
tack vare erfarenheter från våra tidigare 
insatser i Afghanistan fanns redan de över-
gripande riktlinjerna för genderanpass-
ning. I det här fallet har vi skickat ner ett 

underrättelseförband som håller på att eta-
blera sig i Timbuktu i Mali, och min uppgift 
har bestått i att agera blåslampa och se till 
att genderperspektivet har funnits med i 
varje skede från regeringsproposition till 
skarpt läge, berättar hon.

Överbryggar barriärer i mali
Annas arbete med insatsen i Mali har bland 
annat innefattat att påtala behovet av 
kvinnliga samverkansofficerare i styrkan. 
De behövs för att kunna kommunicera med 
människor på plats och hjälpa till att över-
brygga känsliga, kulturella och religiösa 
barriärer. 

Men genderperspektivet handlar även 
om att tillgodose behoven hos den loka-
lanställda personalen, bland annat tol-
kar, med hjälp av så kallade Gender Field 
Advisors som finns på plats. Deras jobb 
handlar om implementering och justering 
under insatsens gång, till exempel att ta 
fram särskilda arbetskläder för lokalan-
ställda, liksom se till att det finns separata 

Försvarsmaktens verksamhet må vara intimt förknip-
pad med manlig dominans, men under ytan pågår 
en omställning. med genderperspektiv på agendan 
arbetar Försvarsmakten för att öka sin förmåga att 
rekrytera och behålla attraktiv personal, oavsett kön. 
Det handlar om att optimera insatserna samt att  
anpassa materiel, anläggningar och verksamhet –  
vilket i förlängningen även berör Fortifikationsverket. 

med gender 
på agendan

anna Björsson och mikael Wallentin Åström arbetar för att öka Försvars-
maktens förmåga att rekrytera och behålla attraktiv personal, oavsett kön.
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omklädningsrum, matlagningsutrymmen, 
bönerum och entréer för den kvinnliga 
arbetskraften från trakten. Man kan  
också behöva utforma särskilda säker-
hetsrutiner kring deras resor till och från 
arbetsplatsen.  

– Erfarenheterna från de internationella 
insatserna tar vi med tillbaka till Sverige 

för att bli bättre på att belysa olika aspek-
ter av vårt heterogena samhälle. Vi kan 
inte bortse från våra egna minoriteter när 
vi planerar insatser. Om vi till exempel 
behöver fler personer med erfarenheter 
från och inblick i Mellanöstern måste vi 
också lära oss att locka dem, säger Anna 
och fortsätter: 

– Egentligen är det inte svårare än att 
det handlar om människors olikheter 
– inte enbart kön utan också behov och 
förutsättningar. Om vi tillvaratar möjlig-
heterna kan vi göra ett bättre jobb. 

genderperspektivet  
integrerat hos ledningen
Mikael Wallentin Åström arbetar vid 
Försvarsmaktens produktionsledning 
med jämställdhetsintegrering och för-
svarslogistikutveckling. Hans fokus är på 
framställning av förband inför nationella 
insatser. 

– Försvarsmakten är en historiskt 
mansdominerad organisation. Vi har en 
utmaning i att möta förslaget i regeringens 
personalförsörjningsutredning om 50 pro-
cent kvinnliga sökande till grundutbild-
ningen och 25 procent till befälsutbild-
ningen, inte minst som vi idag har svårt att 
behålla kvinnor eftersom de inte känner 
sig tagna på allvar när de till exempel blir 
erbjudna provisoriska omklädningsrum.

Den miljö Mikael liksom Anna är verk-
sam i, högkvarteret på Lidingövägen, 
understryker verkligen utsagan om mans-
dominans. Som besökare slås man av att 
nästan alla som befolkar korridorerna och 
kontorsrummen är män. I mötesrummen 
med fönster mot de gemensamma ytorna 
och i lunchrummen sitter större och min-
dre grupper av män. Och på väggarna, i rad 
efter rad, hänger porträtt på män. Det är 

lätt att börja fundera över vilket gehör man 
får för genderfrågor just här. 

– Faktum är att ledningen samarbetat 
med en gendercoach, vilket innebär att 
de lärt sig att integrera perspektivet i sitt 
tänkande. Våra traditioner gör dock att det 
generellt inte går lika snabbt att ställa om 
som i resten av samhället. Men om vi utgår 
från de politiska förändringar som pågår 
i världen så har frågornas betydelse ökat. 
De kommer kanske aldrig att hamna högst 
upp på vår agenda, men de finns i alla fall 
med, menar Mikael.

Fortifikationsverket  
anpassar vid renoveringar
Försvarsmaktens genderperspektiv berör 
även Fortifikationsverkets verksamhet på 
en högst konkret nivå. Vid årsskiftet nyin-
vigdes till exempel idrottshallen Fysborgen 
på Karlberg som efter ett renoveringsar-
bete även genderanpassats och fått om-
klädningsrum för både herrar och damer. 

Ett liknande projekt pågår på Lednings-
regementet i Enköping. Här byggs omkläd-
ningsutrymmena i två kaserner om för att 
kvinnliga rekryter och officerare ska få 
separata duschar.

Projektledare för renoveringsarbetet 
och genderanpassningen i Enköping är 
Dragi Djeric. Han berättar att det rört sig 
om en förhållandevis okomplicerad pro-
cess där Försvarsmaktens befintliga refe-
rensobjekt utgjorde förlaga till ritningarna. 

– Det byggs knappt några nya kaserner 
idag, så det vi arbetar med på Fortifika-
tionsverket är just anpassning av befintliga 
i samband med renovering. Vanligtvis är 
det just i dusch- eller boendeutrymmen 
justeringarna behöver göras, så Enköpings 
Ledningsregemente är ett bra exempel, 
säger Dragi. 

i samband med renoveringsarbeten skapas separata omklädnings-
rum för kvinnor.

Försvarsmakten 
är en historiskt 
mansdominerad 
organisation.

”
mIkaEl wallEntIn åström

platta 8 luleå handlar om en investering 
på cirka 100 miljoner där Fortifikations-
verket under kort tid genomfört en stor 
satsning för att kunna ta emot stora trans-
portflygplan och utländska spetsflygplan, 
bland annat för internationella övningar.

F 21 i Luleå har i många år önskat en 
satsning på en ny uppställningsplatta. 
2013 sa regeringen till slut ja och ”Platta 
8” har nu gett flygplatsen en enorm ka-
pacitet som har stärkt Norrbottens roll 
i det svenska försvaret. Inte bara för F21 
utan även för Vidsel och andra förband. 
Civilflyget kan ha stor glädje av den nya 
satsningen. 

Den nya uppställningsplattan klarar av 
hantering av såväl civilflygets jätte Boeing 
747 liksom stora, militära transportflyg-

plan som Herkules och C17. Det innebär att 
flottiljen numera blivit ett viktigt nationellt 
och internationellt övningscentrum. Ett 
stort antal JAS-plan ryms på plattan, men 
den är även byggd för övriga spetsflygplan 
som exempelvis F15.

80 000 kvadratmeters  
millimeterprecision
Den tidigare uppställningsytan har rivits 
och därefter förstärkts och byggts upp på 
nytt. Nya Platta 8 består av cirka 30 000 
kvadratmeter betong och 50 000 kvadrat-
meter asfalt, totalt 80 000 kvadratmeter 
som numera klarar stora, internationella 
flygövningar. I vår och sommar gästas den 
av flygplan från Finland, Norge och övriga 
NATO-länder under stora övningar och 

man kommer även fortsättningsvis att 
samöva med Norge och Finland.

De stora ytorna är byggda med preci-
sion på millimetern förklarar projektle-
dare Anders Mosesson:

– Ytorna är i mycket god teknisk kva-
litet. Bärighet finns för de aktuella flyg-
planstyperna och jämnheten är på några 
millimeter när över hela ytan. Här handlar 
det om en helt annan precision än exem-
pelvis en husgjutning! Betong- och asfal-
tytorna är armerade för att klara klimatet 
och motverka sprickbildning. Vi är extremt 
nöjda med det tekniska resultatet.

Arbetet med Platta 8 Luleå påbörjades  
i mars 2014 och beräknas vara helt färdigt 
under sommaren, men nu återstår bara 
detaljer. 

Luleå redo för internationella övningar
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steget före  
i ronneby
det så kallade Ronnebypake-
tet kretsar kring en utbyggnad 
av F17/Blekinge flygflottilj och 
omfattar ny helikopterhangar, 
nytt flygledartorn, nya helikop-
terplattor och tillhörande infra-
struktur. Totalkostnad för projek-
tet är 647 miljoner kronor, vilket 
gör det till Fortifikationsverkets 
enskilt största investering hittills. 

Byggstart skedde i december 
2013 med planerad projekttid på 
fyra år. Redan den 12 maj är det 
dags för Fortifikationsverkets 
slutbesiktning av flygledartornet, 
som uppförts i samarbete med 
den upphandlade entreprenören 
Skanska. När Fortifikationsver-
kets entreprenad är klar tar För-
svarets Materielverk över arbetet 
med installation och montage av 
utrustning för flygledning. Detta 
arbete planeras att vara klart till 
jul då flygledartornet ska vara i 
operativ drift. 

Ungefär samtidigt som besikt-
ningen kommer byggnadsarbeten 
med transport- och incidentplat-
tan för beredskap att starta och 
infrastrukturen kommer att vara 
nästintill färdigställd – nästan ett 
halvår före utsatt tid. 

– Kostnaderna hålls på den 
nivå det är tänkt och kunden är 
glatt överraskad över att vi ligger 
före i tidplanen. Just nu väntar vi 
på att få anbudet för helikopter-
hangaren i hamn. Hangaren står 
för ungefär 50 procent av projek-
tets totalkostnad och beräknad 
byggstart är i slutet av maj, säger 
Ingvar Liinanki, Fortifikations-
verkets projektledare för hangar 
och flygledartorn. 

myrans skjutFÄlt ligger intill Lugnets 
skidstadion i Falun och fungerade nyligen 
som parkeringsplats under skid-VM. Detta 
hade inte varit möjligt utan OXA-röjningen 
som gjordes såväl manuellt som maskinellt 
med gedigen kunskap och rigorösa säker-
hetsåtgärder. 

Den röjda marken vidgår en detalj-
planläggning för bland annat bilhandel, 
bilservice och andra verksamheter, men 
även kontor och bostäder. Planområdet 
avses därefter säljas ut till intressenter på 
fastighetsmarknaden för exploatering till 
ny verksamhet.

På Fortifikationsverket planerar man  
att avyttra ytterligare en del av marken 
till kommunen som skapar plats för  
rekreation och friluftsliv. Det finns också 
långtgående planer på att utveckla en 
del av området till våtmarksområde med 
bland annat vattenspeglar. (Öring och 
bäckröding vandrar i Högbobäcken all-
deles intill.)

I skrivande stund är allt alltså bara på 
planeringsstadiet. Vad det gamla skjutfäl-
tet faktiskt kommer att användas till i de-
talj återstår ännu att se – men helt säkert 
är att det kommer att få ett nytt liv. 

I höstas avslutades pilotprojektet att röja myrans gamla skjutfält 
i Falun på oexploderad ammunition (oXa). Projektet har bidragit 
till ny kunskap som kommer att förenkla röjning av flera platser i 
framtiden och ge nytt spelrum åt ny markanvändning och andra 
samhällsnyttiga ändamål.

Nya möjligheter  
efter OXA-sanering

Fortifikationsverkets generaldirektör urban karlström på plats under 
röjninsarbetet av oexploderad ammunition.

ett stort antal oXa, nästan uteslutande lös ammunition, har 
plockats upp ur marken. skarp ammunition har oskadliggjorts. 

röjningen har krävt olika tekniker och har skett både manuellt 
och maskinellt.

Foto: V
iktor N

ygren
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– det redan påbÖrjade arbetet med ett 
närmare samarbete med Statens Fastig-
hetsverk men också med Försvarsmakten 
bör fortsätta att utvecklas, understryker 
Per. Som miljöpartist tycker han att 
staten måste gå i bräschen för att effek-
tivisera energianvändning och introdu-
cera nya energisparande byggtekniker. 

– Staten har här ett viktigt ansvar för att 
leda fastighetsbranschen mot att öka sitt 
miljöansvar. Sen tycker jag att vi borde se 
över hur vi använder statens mark. Om det 
finns möjlighet till att arrendera mark till 
vindkraftsproducenter borde detta efter-
strävas i högre utsträckning än idag.

Fortifikationsverket är verksamt inom 
de mest miljöbelastande branscherna – 

försvar och fastigheter.  Vad anser Per, som 
miljöpartist och ansvarig minister, vara 
Fortifikationsverkets största utmaning 
inom miljöområdet närmaste framtiden?

– Regeringen kommer att prioritera 
arbetet med minskade klimatutsläpp, en 
giftfri miljö, förstärkt biologisk mångfald 
och bättre havsmiljö. Min bild är att en av 
de största utmaningarna för myndigheten 
är att hantera rester av kemikalier och 
perfluoroktansulfonat (PFOS) och perflu
oroktansyra (PFOA) som riskerar att läcka 
ut i dricksvattentäkter. 

En annan uppenbar utmaning, menar 
Per, är förekomsten av oexploderad ammu-
nition som på vissa platser är omfattande. 

– Fortifikationsverket som myndighet 

har möjligheten att driva på teknikutveck-
lingen och hitta nya lösningar.

 
bidrar till försvarsförmågan
Fortifikationsverkets största kund och 
hyresgäst är Försvarsmakten. Verket bi-
drar till den nationella försvarsförmågan 
genom att skapa förutsättningar för perso-
nal, materiel och övningar runt om i landet, 
dygnet och året runt. 

När det gäller just uppdraget att bidra 
till försvarsförmågan kommenterar Per:

– Sverige behöver ha ett välfungerande 
försvar, i synnerhet i dessa oroliga tider i 
vårt närområde. I arbetet att upprätthålla 
försvarsförmågan spelar Fortifikations
verket en mycket viktig roll. 

Per bolund är regeringen löfvéns fi nansmarknads- och konsumentminister. Det betyder att han också är 
minister för den statliga och fastighetsförvaltande myndigheten Fortifi kationsverket. Per förväntar sig 
kostnadseff ektiv och miljömässigt hållbar förvaltning som stämmer överens med försvarsmaktens behov. 

SNABBA FAKTA BESLUT

 Yrke: fi nansmarknads- och konsumentminister samt biträdande fi nansminister
 Partitillhörighet: miljöpartiet
 Ålder: 43 år (född 1971)
 Familj: sambo och tre barn
 Intressen: spelar basket och cyklar varje dag till jobbet – de tre senaste åren har han 

 tagit sig hela vägen till kapstaden på cykel!
 Detta visste du inte: har arbetat som kock på cajunrestaurangen peppar i stockholm

 Den förra regeringen beslutade i 
december 2013 att Fortifi kationsverket 
ska fortsätta förvalta försvarsfastig-
heter. samtidigt lever ingmar skogös 
utredning vidare och remissvaren har 
nu inkommit till regeringen. i skrivande 
stund bereds utredningen.

ny minister 
med fokus 
på miljö

Fortifi kationsverket som 
myndighet har möjlighet att 
driva på teknik utvecklingen 
och hitta nya lösningar.

”
PEr bolunD

Finansmarknads- och konsumentminister 
per Bolund är även minister för Fortifi kationsverket.



Havsnära platser
på Gotland öppnas
på nordÖstra gotland, bara en kort båt-
tur från Slites stora cementfabrik, ligger 
Enholmen – en ö som under århundraden 
spelat en viktig roll för Gotlands försvar. 
Närs fyrplats på Närsholmen, ett tiotal mil 
söderut på samma östliga kuststräcka, är 
en naturskönt belägen fyrplats som under 
en period har nyttjats av försvaret. Nu 
har ansvaret för mark och bebyggelse på 
Enholmen och fyrplatsbyggnaderna på 
Närsholmen överlämnats från Fortifika
tionsverket till Statens Fastighetsverk, som 
har i uppdrag att öppna upp miljöerna för 
allmänheten.

enholmen har skyddat 
gotland sedan 1600-talet
Enholmen har haft en militärstrategisk 
betydelse från 1600-talet och framåt. Kvar 
finns fornlämningen Carlswärds fästnings
ruin som börjande uppföras på 1600-talet, 
två batterier så kallade donjoner från 
1800-talet och längs strandkanten ett 
antal värn uppförda under andra världs-
kriget. Så sent som på 1990-talet byggdes 
landets sista minstation på ön. Redan 
1935 blev ön statligt byggnadsminne och 
nu när försvaret har lämnat ön för gott 
öppnas den upp för allmänheten. Fokus 
blir istället turism och friluftsliv. Även om 
Fortifikationsverket inte längre är ägare 
så är verket fortsatt delaktiga i drift och 
underhåll av de två karaktäristiska bat-
terierna som en gång skyddade inloppet till 
Slite. Fortifikationsverket genomför också 
muddring av den lilla hamnen där det sam-
lats mycket sand genom åren på grund av 
de kraftiga höstvindarna. 

– När allt är klart kan allmänheten lägga 
till med båtar vid bryggorna och det blir 
lättare att ta sig fram till den nybyggda 
grillplatsen när vi röjt undan växtligheten, 
säger Karl-Martin Svärd, fastighetsstrateg 
på Fortifikationsverket som ansvarat för 
projektet. Området är redan ett uppskattat 
turistmål och med det marina naturreser-
vatet som planeras i Slite skärgård kom-
mer trycket öka ytterligare. Det är då vik-
tigt med en knutpunkt som allmänheten 
kan nyttja såväl för bad och friluftsliv som 
för försvarshistoriska vandringar runt ön. 

närs fyrplats får nytt liv 
Närsholmen är en naturskön halvö på 
sydöstra Gotland som med sin karga natur 
är ett både välbesökt och välfotograferat 
naturreservat. Fyrplatser etablerades i 
samband med en allmän upprustning av 
sjösäkerheten under 1800-talets senare 
del och bidrog till en avsevärd minskning 
av sjöolyckor längs kusten. Fyrplatsen är 
statligt byggnadsminne sedan 2008.

Fyren omges av bostads- och ekonomi-
byggnader liksom en stenmur där själva 
husfasaderna utgör en del av muren. På 
1900-talet kunde fyrfolket rapportera om 
förbipasserande örlogsfartyg, zeppelinare 
och flygplan liksom ilandflutna minor. 
De rapporterade också om hur den tyska 
minkryssaren Albatross attackerades av 
ryska pansarkryssare.

Fortifikationsverket har tidigare ansva
rat för byggnaderna runt fyren. Förvalt-
ningsansvaret har nu gått över till Statens 
Fastighetsverk som ska arbeta med att 
hitta en lämplig verksamhet för platsen. 

Fyren på närsholmen är ett statligt byggnadsminne. själva hus-
fasaderna utgör en del av den omgärdande muren mot östersjön.

pite-
rönnskär 
får nytt liv

B

Nästa nummer 
av Öppet Hus 
utkommer 
hösten 2015

Fyren i norrländska Pite-Rönn-
skär har visat vägen för sjötra-
fiken sedan 1880. 1905 ersattes 
den av nuvarande, röda Heiden-
stamsfyr som automatiserades 
1959 och avbemannades 1969. 
1972 tog Fortifikationsverket 
över förvaltningen från Sjöfarts-
verket, men eftersom försvars-
ändamålet har upphört har fyren 
och marken runt omkring genom 
försäljning istället kommit till 
civil användning. 

Pite och Skellefteå kommun 
har gemensamt förvärvat fastig-
heten som ligger i ett område 
med stora natur- och kulturvär-
den. Samarbetet innebär att man 
kan dela på kostnader för såväl 
förvärvet som för drift och under-
håll framöver. 

Markytan på 4 500 kvadrat-
meter med fyren och intillig-
gande byggnader kommer nu att 
kunna användas för att främja 
turismen och friluftslivet i detta 
natursköna område vid vattnet. 

Foto: H
ans Lidström
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Fortifi kationsverket
631 89 Eskilstuna


