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Livet hänger
på ett snöre

försvaret
sätter stilen

mini-garnison
byggs i max-fart 

600 bäddar till
människor på flykt

nummer ett 2016

Fortifikationsverket har fastigheter 
från Smygehuk upp till Treriksröset.  
Ett avstånd på osannolika 157 mil. Här 
är en bild av Fortifikationsverkets med-
arbetare på skoter på väg från Pältsa, 
ett stenkast från Treriksröset, där 
Fortifikations verket förvaltar en fjäll-
stuga. De första tre milen till närmaste 
väg körs på snöskoter. Sedan återstår 
27 mil med bil till Kiruna innan drift
teknikern är hemma. 

10
ove forselius
– fixare i paradiset

20
framtidshus från
60-talet till salu

FråN deN 1 jaNuari 2015 har Fortifikationsverket en ny organisa
tion. Vi fokuserar än mer på att skapa nytta för våra kunder och hyres
gäster och det är positivt att vi i den senaste kundundersökningen, 
NKI, har höjt vårt betyg. Nu arbetar vi hårt för att fortsätta den posi-
tiva trenden och innan året är slut kommer vi att göra en mindre  
temperaturmätning för att se så vi är på rätt väg.

Vi har ett nära samarbete med vår största kund Försvars
makten. För att öka Sveriges försvarsförmåga pågår en rad viktiga 
investeringar. Den kanske största och försvarspolitiskt viktigaste 
är eta bleringen på Gotland. Det är många år sedan en ny etablering 
verkställdes i landet och man kan säga att det här blir en helt ny ”mini
garnison”. Tidspressen fram till dess att stridsgruppen ska vara på 
plats under tredje kvartalet 2017 är mycket tuff. Men väl på plats kom-
mer Stridsgrupp Gotland att få en modern, funktionell och effektiv 
plats på Tofta övnings och skjutfält. I det arbetet har vi i högsta grad 
fokus på miljöfrågorna – och de ska finnas med hela vägen.

TillsammaNs med Våra kuNder har vi en fantastiskt spännande  
verksamhet där vårt viktigaste bidrag är att skapa förutsättningar  
för att våra kunders verksamhet ska rulla och gå utan störningar.  
Det kan gälla allt från säkerheten i bergrum, över rätt förhållanden på 
övningsfälten till att specifika förhållanden måste råda i en särskild 
byggnad. Verksamhet som finns från Smygehuk i söder till Treriks
röset i norr och Svenska Högarna längst ut i Stockholms skärgård. I 
det här numret berättar vi om en oansenlig byggnad på Såtenäs där 
det bedrivs en livsviktig verksamhet. Här packas fallskärmar till för-
svarets stridspiloter. Inget får gå fel. Luftfuktigheten måste hållas  
perfekt. En fallskärm tar en vecka att packa, varje vikning ska vara 
exakt och varje snöre måste ligga rätt. Noggrannheten är avgörande 
för att stridspiloterna ska kunna vara trygga med att fallskärmen 
fungerar. Av naturliga skäl kan man inte packa upp den för att se om 
allt ligger rätt, kvalitetskontrollen görs i skarpt läge. 

deN iNTerNa uTVeckliNGeN som vi arbetar med just nu syftar till 
att bygga en modernare, effektivare, säkrare och grönare myndighet. 
Ett led i det arbetet är att knyta kontakter med omvärlden, till exem-
pel med våra kolleger i andra länder, för att se hur de har valt att bygga 
upp sina verksamheter. Vi har en lång tradition av samarbete med de 
nordiska länderna och det har numera utökats till ett nordisktbaltiskt 
samarbete. Vi har också kontaktat våra motsvarigheter i till exempel 
England, Tyskland och USA. I nästa nummer av Öppet hus kommer vi 
att berätta mer om vad dessa spännande samarbeten kan ge. 

så skapar
vi nytta

Väl på plats  
kommer Strids-
grupp Gotland 
att få en modern, 
funktionell och 
effektiv plats på 
Tofta övnings-  
och skjutfält.

”

urban karlström 
GeneraLdirektÖr
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Tillbaka 
till Gotland

I september 2017 ska 18:e stridsgruppen från P4 flytta 
in på tofta skjutfält. öppet hus åkte till Gotland för att 
se hur Fortifikationsverket och dess olika partner ska 
lyckas bygga en fungerande anläggning på rekordtid.
TexT Tomas erikssoN FoTo karl melaNder

här blir deT!
länsrådet Peter molin  

går tillsammans med Forti
fikationsverkets projekt

ledare tobias nygren och 
stephanie rimskog igenom 

ritningar på den plats där 
en hårdgjord yta på 200 

gånger 100 meter ska bli 
centrum för 18:e strids

gruppens etablering  
på tofta skjutfält  

på Gotland. 
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lyckande kan vara högt, enligt stridsgrup-
pens chef, överstelöjtnant Stefan Pettersson. 

– En stor av del av de anställda, offi-
cerare och soldater, lär komma från fast
landet. Är de nöjda så kommer de att locka 
hit fler duktiga militärer. Alla är beredda 
att leva med etableringsperspektiv ett antal 
år, men vi måste ha en bra grundstruktur 
med ändamålsenliga lokaler, även om de är 
provisoriska. Får vi inte det, riskerar vi att 
tappa personal och få svårt att rekrytera 
ny, säger han.

lynniga tillstånd
Att bygga kan vara komplicerat och tids-

krävande, men oftast kalkylerbart. Arbetet 
med tillståndssökande är, med riskerna 
för överklaganden och andra hinder, avse-
värt lynnigare. När Fortifikationsverkets 
bygglovshandlingar landar på Region Got-
lands bord i april handlar ansökan bland 
annat om tillstånd för att få bygga i ett om-
råde med känsliga natur och kulturvärden. 
Anslutningen till det kommunala vanätet är 
inte heller okomplicerad, eftersom det rör 

sig om en verksamhet som periodvis förbru-
kar så stora mängder vatten att det kräver 
fördröjningsmagasin och cisternlösningar.  
Under tiden som bygglovet behandlas måste 
Fortifikationsverket vänta på beslut från 
regeringen – obligatoriskt vid investeringar 
över 20 miljoner – och de behöver även ta in 
synpunkter från tillståndsmyndigheten 
Generalläkaren i miljö och naturvärdes-
frågor. 

Eftersom planen är att gå ut på entre-
prenadupphandling i september, krävs 
ett raskt arbete för att få snabba beslut av 
tillståndsgivande kommun och myndig
heter. Fortifikationsverkets svar på den 
utmaningen är proaktivt arbete.

– Vi började med att hålla ett möte med 
alla inblandade myndigheter och ställde 
frågan hur vi skulle bete oss för att saker 
inte skulle fastna hos dem, och hur vi kunde 
undvika att ansöka om saker som troligen 
inte går igenom. Vi håller dem också hela 
tiden informerade, så att de vet vad som är 
på gång redan innan vår ansökan kommer 
in, säger Stephanie Rimskog.

erbjudande till boende
De boende runt skjutfältet hålls också 
uppdaterade, bland annat via informations-
möten.

– Vi har även erbjudit oss att köpa ut 
några av fastighetsägarna längs norra 
gränsen. Det är ett erbjudande, absolut 
inget tvång, betonar Stephanie Rimskog. 

Det var 2004 års försvarsbeslut som 

et är en gråmulen dag i feb
ruari 2016. Fortifikations-
verkets båda projektledare 
Stephanie Rimskog och 

Tobias Nygren sitter i ett 
möte med Ramböll, general-

konsult för infrastrukturetappen för den 
”minigarnison” som ska byggas på Tofta 
skjutfält. Åter går man igenom planerna för 
hur anläggningen ska försörjas med bland 
annat vatten, avlopp, el, värme, vägar och 
uppställningsytor.

Dagens goda nyhet är man har fått klar-
tecken att ansluta anläggningen till det 
kommunala vatten och avloppsnätet.

– Vi blev väldigt glada när regionen med-
delade att det var möjligt. Annars hade vi 
tvingats bygga reningsverk och annat som 
ett eget vatten och avloppssystem för med 
sig, säger Tobias Nygren, projektledare 
för infrastrukturetappen och låter sig inte 
nedslås av att det kan krävas sprängning i 
den hårda gotländska kalkstenen för att nå 
anslutningspunkten 1 500 meter bort.

Sedan betas punkt efter punkt av. Som 

utredning om vilken uppvärmningslös-
ning som ska väljas – fjärrvärme eller egen 
panna – och planerna för en ny elanlägg-
ning.

– I dag består elförsörjningen av ett 
antal abonnemang. Vi måste bygga ett helt 
nytt elsystem, med en ny mottagningssta-
tion. Dessutom behöver vi koppla in ett 
dieselverk för reservkraft, säger Tobias 
Nygren.

Tajt tidsschema
Mycket att göra således, dessutom i en 

rasande takt. Stephanie Rimskog kall-
lar tidsschemat för ”löjligt tajt”. För när 
detta möte hålls är det 19 månader kvar till 
september 2017, då 164 anställda och ett 
tjugotal stridsfordon kommer hit till Tofta. 
Då ska de mötas av en provisorisk, men väl 
fungerande anläggning, där det förutom en 
fungerande infrastruktur bland annat ska 
finnas:

• En hårdgjord platta på 200 gånger 100 
meter, som till att börja med ska rymma 
provisoriska anläggningar som plutonsför-

råd i container och en tälthall med gym och 
motionshall.

• En ”lina” för tvättning, tankning och 
dränering av fordonen innan de ställs in i 
garage eller körs till verkstad. 

• Ett provisoriskt kontor inklusive 
vaktfunktion.

• Skärmtak som skyddar fordon och 
försvarsmateriel.

• Ett repövningsläger med tältplatser, 
fältkök och hygienbyggnad för de upp till 
138 soldater som kommer för att öva några 
gånger per år.

Tre år senare, 2020 ska här finnas en helt 
ny och färdig etablering för en stridsgrupp 
vars uppgift i fredstid är att öva. I kris och 
beredskapstider ska gruppen förbereda för 
och senare vara en del av en större styrka 
som kommer från fastlandet.

Det är inte bara bråttom. Det måste dess-
utom bli rätt från början. Från Försvarsmak-
tens sida är man tydlig med att även om det 
rör sig om ett provisorium i ett första steg, 
är det mycket viktigt att anläggningen fung-
erar väl i september 2017. Priset för ett miss-

d

Samtidigt måste vi ta höjd för att spänningen  
i Östersjöregionen kan öka, vilket kan leda till  

att flera förband tillfälligt flyttar hit.

”

stephanie rimskog, tobias nygren och peter molin 
går längs stridsvagnsvägen.

I september 2017 ska den 18:e stridsgruppen  
från P4 skövde, sammanlagt 164 personer  

och ett tjugotal stridsfordon, flytta till Gotland. 
redan i dag finns ett tiotal stridsvagnar på tofta. 
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Det är längs stridsvagnsvägen (var annars?) 
som stridsgruppen får sina lokaler.  

I p18:s gamla lokaler finns i dag ett samhälle 
som är en civil spegel av det militära.

omvandlade områden

etaPPer
ledde till att Gotlands sista regemente, P18, 
lades ner. Som ett slags ödets ironi är det 
i P18:s gamla lokaler som Region Gotland 
och länsstyrelsen, de myndigheter som 
ska hantera tillstånden för den nya för-
svarsanläggningen, har sina kontor. Läns-
styrelsens näst högste chef, länsrådet Peter 
Molin, var dessutom regementschef för P18 
åren 1999–2003. Nu har han sitt kontor i 
Gotlands militärkommandos gamla lokaler 
och varje dag kan han när han passerar 
regementsparken kasta ett öga på den ännu 
tämligen spinkiga rönnen, vars bricka med 
hans namn påminner om hans chefstid. När 
han ser ut genom fönstret från sitt kontor 
kan han numera se en civil spegelbild av 
ett militär samhälle – det gamla kansli
huset har blivit ledningskontor, sjukan har 
blivit vårdcentral, i det gamla klädförrådet 
sorteras kläder skänkta till flyktingar, i 
exercishuset spelas det innebandy, den 
gamla stridsvagnshallen är numera civil 
fordonsverkstad och i den automatiska 
stridsvagnstvätten tvättas nu öns sopbilar. 

Han hade dock gärna sett att hans gamla 
regemente hade funnits kvar.

– P18 var ett bra regemente, en fullt 
modern utbildningsanläggning som hade 
befäl med kunskaper för att utbilda de 
internationella förband som då skulle er-
sätta det gamla försvaret. Det var ett hårt 
slag för Gotland när det lades ner, över 600 

personer arbetade här. Förbandet var välin-
tegrerat i samhället och hade enkelt kunnat 
ta emot människorna och de nya stridsfor-
donen, säger han.

Nu arbetar han på olika sätt för att 
underlätta etableringen på Tofta.

– De tillstånd som staten hanterar är 
främst natur och kulturfrågor. Vår insats 
består nu i att försöka vägleda tillstånds-
projekten så att de inte fastnar i olika in
stanser, berättar han.

Det som oroar Peter Molin är att risken 
för buller från skjutövningar kan leda till 
överklaganden som försenar arbetet.  

– Det har byggts många hus vid gränsen 
till fältets södra del, och där kan de som har 
byggt komma att ha synpunkter, säger han.

Tillskott till miljön
Samma tankar tänker Gunnar Gustafsson 
från Regionens hus på andra sidan rege-
mentsparken.

– Vi måste få acceptans från de hundra
talet boende runt skjutfältet genom att 
försäkra oss om att den nya garnisonen inte 
ses som en olägenhet, visuellt eller ljudmäs-
sigt. Men vi har en bra diskussion kring 
utformningen, som var byggnaderna ska 
placeras så att de blir ett tillskott till miljön, 
inte bara en anläggning som är stor och tar 
plats, säger han.

Han noterar att en viktig detalj för att få 

allmänhetens acceptans är att endurotäv-
lingen Gotlands Grand National, som avgörs 
inom Tofta skjutfält, inte berörs.

– Den hoppas vi verkligen att vi får be-
hålla. Förutom det sportsliga är det en hel 
helg off season då Gotland är fullt av besö-
kare och motorcyklar.

För regionen väntar också den stora 
uppgiften att ta hand om de människor som 
ska jobba vid stridvagnsgruppen. Förutom 
de 164 militärerna ska FMV ha en repara-
tionsverkstad. Med anhöriga rör det sig 
säkert om 300 nya gotlänningar, som alla 
måste hitta hus eller lägenheter. Detta sam-
tidigt som polisen ska öppna ett nationellt 
kontaktcenter i Visby. Ett kärt problem för 
Region Gotland, enligt Gunnar Gustafsson

– Vi eftersträvar en inflyttning till Got-
land. Vi kommer att behöva bygga en del 
och det kommer att kräva flera skol och 
dagisplatser. Men det löser vi, säger han.

Medan tillstånden behandlas hos de 
gotländska myndigheterna går Fortifika-
tionsverket dessutom en kamp för att få 
pengarna att räcka till. Just nu nagelfars 
varje utgift.

– När vi satte samman behoven i höstas, 
landade vi på en miljard. Nu har vi bantat 
ner projektet till 780 miljoner kronor inklu-
sive FMV verkstad. Mycket handlar dock om 
att få många entreprenörer att bli intresse-
rade, anbudssiffrorna kan variera med 10–15 

procent beroende på om vi får bra konkur-
rens eller inte, säger Stephanie Rimskog.

Att anläggningen byggs för fredsdrift, 
sparar en del pengar. Till skillnad från en 
anläggning som ska fungera i krig, behöver 
den inte klara att vara självförsörjande mer 
än korta tider. 

måste kunna expandera
– Samtidigt måste vi ta höjd för att spän-
ningen i Östersjöregionen kan öka, vilket 
kan leda till att flera förband tillfälligt 
flyttar hit. Vi tror också att Gotland kan 
komma att tilldelas mer pengar i nästa för-
svarsbeslut. Därför är det viktigt att vi inte 
bygger fast oss i en lösning som inte kan 
expandera, säger Stephanie Rimskog.

Anläggningen på Gotland är Fortifika-
tionsverkets första nya ”garnison” som eta
bleras sedan regementet i Arvidsjaur togs i 
bruk 1980. Men det skrämmer inte projekt-
ledarna Stephanie Rimskog och Tobias Ny-
gren. Fortifikationsverket har nämligen en 
alldeles speciell, och nödvändig, kompetens.

– Vi har en god förståelse för Försvars-
maktens behov, genom att vi vet hur deras 
komplexa värld med dess stödmyndigheter 
fungerar. Det innebär att vi hittar de rätta 
vägarna in i myndigheten, men också kan 
vara en aktiv partner bland de önskemål 
som kommer, att vi vet vad som är viktigt 
eller inte. 

 etapp 0: 
De två förråd som finns i dag 
görs klara för att husera ett 
tjugo tal stridsfordon fram till 
att ett nytt stridsvagnsgarage 
är klart. De ska även rymma en 
provisorisk reparationsplats. 

 etapp 1 klar sep 2017: 
Vatten, avlopp, el och värme  
dras fram. Vägar färdigställs. 
en uppställningsyta på 200 
gånger 100 meter får i en första 
etapp en teknikbyggnad samt 
provisoriska lokaler för kontor, 
vakt och gym. Dessutom byggs 
miljöstation och vapenförråd. 
under 2018 byggs skärmtak, 
plutonsförråd, repövningsläger 
och finspolhall.

 etapp 2 klar årsskiftet 2019–20: 
ett permanent multifunktionshus 
(kontor, omklädnad, liten mäss 
samt vapenförvaring), ett perma-
nent gym och motionshall samt 
vaktbyggnad byggs klart.

 etapp 3 klar 2020: 
ett nytt stridsfordonsgarage och 
en ny verkstad står klara.

Områden som tidigare har ägts av 
Fortifikationsverket och nu om
vandlats till ny samhällsnytta.

 P18 Garnisonsområdet
såldes till det statliga fastighets-
bolaget Vasallen efter regerings-
beslut. Via försäljning till peab om-
vandlades fastigheterna till kontor 
för bland andra region Gotland, 
länsstyrelsen och lokala företag. 
Området är nu blom strande med 
nya värdefull verksamheter.

 P18 övningsområdet
För att möjliggöra en omvandling 
av marker på Gotland till natur-
reservat såldes marken till stiftet 
2009 som en del i en trepartsaffär 
med naturvårdsverket. Det ska-
pade mer tillgänglig mark för det 
rörliga friluftslivet.

 Tingstäde
ett flertal fastigheter såldes efter 
förädling till lokala näringsidkare. 
Genom en ny fastighetsbildning 
kunde de sedan bilda flera mindre
fastigheter. 

 ryssnäs, asunden, majgu, 
Tingstäde Fallets fornby, 
åminne.
har överförts till naturvårds-
verket för reservatsbildning och 
därmed blivit tillgängligt för det 
rörliga friluftslivet. 

 enholmen, Närsholmen
enholmen utanför slite har varit 
en försvarsbastion sedan 1600-
talet och har nu öppnats för all-
mänheten genom en överföring 
till statens fastighetsverk. unika 
närsholmen, en vacker halvö på 
östra kusten med fyr och fyr-
vaktarbostad har också överförts 
till statens fastighetsverk vilket 
ger tillträde och möjlighet för 
föreningar att verka i byggnaden.

”Fortifikationsverkets 
uppdrag är att slussa 
tidigare militära om-
råden till civil använd-
ning så att de blir till - 
gängliga för allmän-
heten eller skapar  
annan samhällsnytta. 
Endast de områden 
som blir över säljs till 
högstbjudande.”
karlmartin svärd 
fastighetsstrateg 
fortifikationsverket

Att öB micael Bydén besökte tofta för att titta på den kom-
mande anläggningen blev en stor nyhet i lokala medier. 

överstelöjtnant stefan pettersson poängterar 
att det är viktigt att det blir rätt från början.
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NamN: ove forseLius

ålder: 48 år

Yrke: drifttekniker

Familj: fru ocH två Barn, 17 ocH 21 år

iNTresseN: enduro, fiske ocH naturen

dold TalaNG: cykLar enHJuLinG

Vindpinade klippor med krypande ris och ljung, glittrande vatten, röda sjöbodar vid  
små pittoreska havsvikar och i horisonten Ålands hav. En underbar semesterdröm för oss.  
En dag på jobbet för Ove Forselius, drifttekniker på Fortifikationsverket. 
Öppet hus följde honom under en lång arbetsdag på Svenska Högarna.
TexT Fredrik helmerTz   FoTo johaN daNielsoN

på drift i havsbandet

svenska höGarna

– Det här en verkligt unik plats att jobba på, 
säger Ove Forselius och tittar drömmande 
ut genom fönstret medan han med gaffeln 
petar upp en välsmakande matbit ur lunch-
lådan. 

Vi har tagit paus i en av Fortifikationsver-
kets röda byggnader på Svenska Högarna, 
vår östligaste utpost i Mellansverige. Därute 
har solen brutit fram, himlen är klarblå och 
måsarna jagar varandra mellan skären. 
Fortifikationsverket äger Svenska Högarna 
och förvaltar alla byggnader på ön, utom den 
ståtliga röda fyren, anlagd 1874. 

Ove Forselius brukar besöka Svenska 
Högarna 3–4 gånger per år för reparationer 
och underhåll. I dag är han här för att titta 
till öns elverk, sätta upp ett eluttag till en 
kompressor samt inspektera ett fasad
arbete som en entreprenör utförde  
i november. 

Han är utbildad elektriker och har jobbat 
två år på Fortifikationsverket. 

– Jag jobbade inne i stan förut och satt 
hela dagarna i bilköer …  näe det var inget 
roligt. Nu har jag en annan frihet. Vi rör oss 
mellan olika platser och det är alltid nya ut-
maningar.  Man löser uppgifterna alltefter-
som de dyker upp och det är inspirerande. 

– Och sedan har vi alla naturupplevelser 
förstås, säger Ove Forselius och ler. 

motorolja till elverket
Arbetsdagen börjar tidigt på morgonen då 
vi lämnar Stavsnäs för en timmes båtfärd ut 
till ytterskärgården. Alf Anderin, tillsyns-
man på Svenska Högarna, hämtar upp oss 
och båten lastas med dunkar med motor-
olja till elverket på ön.

Alf Anderin bor permanent på ön till-
sammans med sin familj – fru, tre barn och 
föräldrar – och jobbar för SMHI och Skär-
gårdsstiftelsen. Så har familjen Anderin 
levt sedan 1976. De hyr sin bostad av Forti-
fikationsverket och i vintras var entrepre-

nörer anlitade för fasadarbeten på gården. 
Ett jobb som lämnar mycket i övrigt att 
önska, visar det sig. Målarfärgen har redan 
börjat släppa. Färgstänk har kladdat ner de 
vita gavlarna och en kabel på fasaden har 
tagits loss men inte satts tillbaka.

– Det blåste så hårt att penslarna vek sig, 
det ska sägas till deras försvar, säger Alf 
Anderin. Man borde nog inte göra den här 
typen av jobb i november.

– Nej, det här känns inte riktigt färdigt, 
bekräftar Ove Forselius och fortsätter 
husesynen. Han noterar ruttna plankor 
som borde bytas ut och skapar sig en bild 
av vad som bör göras. 

Sedan övergår han till sin huvuduppgift 
för dagen, att installera ett nytt eluttag i 
byggnaden där elverket står. Han jobbar 
snabbt och effektivt. 

Ove Forselius visste att Fortifikations-
verket hade ett omfattande och skiftande 
fastighetsbestånd när han sökte jobbet, 
något han uppskattar. Han jobbar på mel-
lan tio till femton platser och har massor av 
olika objekt att ta hand om.

Vattenproducent
Mycket tid tillbringas på Korsö, Amfibi-
eregementets (AMF1) övningsområde, 
grannö till Sandhamn. Där finns skjutbanor, 
logement och matsalar som måste skötas. 
En avgörande uppgift är att ordna vat-
tenförsörjningen. Ove Forselius ansvarar 
för osmosanläggningen, avsaltningen, på 
Korsö. Vattenprov måste tas och pHvärden 
kontrolleras. Ingen liten sak. Som vatten-
producent är Fortifikationsverket juridiskt 
ansvarig inför livsmedelslagen. 

Ove Forselius gillar Korsö. Där brukar 
han övernatta och vackra sommarkvällar 
går han ner till klipporna och fiskar. 

Blir det inte ensamt?
– Oftast inte. Vi strävar efter att jobba 

i team. Det handlar om säkerheten. Vi är 
ibland inne och klättrar i tunnlar och på 
udda platser och det finns alltid en risk att 
man ramlar och slår sig. Då tar det tid innan 
någon saknar en.

Nackdelar med jobbet?
– Jag är borta från barnen mycket, minst 

två nätter i veckan. Men barnen börjar bli 
skapligt stora nu så det fungerar.

Till de positiva sidorna med att förvalta 
militära fastigheter och byggnader är att 
hyresgästerna är sällsynt disciplinerade.

– Jag ser aldrig någon vandalisering. 
Tvärtom har jag en väldigt intresserad och 
trevlig kundkrets. Jag känner mig alltid 
välkommen på jobbet. 

 en viktig fiskeplats under 1400-talet. Fortfarande finns husgrun-
der från den första tidiga bebyggelsen kvar på ön. ”swensk-hoga” 
förlänades till fältherren Lennart torstensson på 1600-talet. 

 på 1700-talet fick ön en ny roll som lots- och fyrplats. Den 
nuvarande fyren invigdes 1874 och drivs av en stiftelse.

 Fortifikationsverket äger hela fastigheten (svenska högarna 1:1) 
utom fyren och marken intill.

 Fortifikationsverket förvaltar sex byggnader, varav en är en 
brygga. Dessutom finns tre avtal där mark för sjöbodar arrenderas 
ut till privatpersoner.

Det blåste så hårt att  
penslarna vek sig, det ska  
sägas till deras försvar.  
Man borde nog inte 
göra den här typen av 
jobb i november.

”

Ove Forselius i samtal med Alf Anderin, tillsynsman 
på svenska högarna.
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En felpackad fallskärm eller en G-dräkt som inte presterar – det får inte hända. För att 
stridspiloterna som flyger Jas 39 Gripen ska kunna lita hundraprocentigt på sin utrustning 
jobbar Säkerhetsmateriel vid flygflottiljen F7 i en byggnad med specialbyggda mått och 
exakt reglerade förhållanden. TexT soFia erikssoN FoTo johaN daNielsoN

fallskärmsverkstan

Krister Dahlberg låter fingrarna löpa över 
det blanka nylontyget under det skarpa lju-
set på jakt efter avvikelser. Inget får slinka 
igenom. 

– En fallskärm testas när den används, 
så det finns inte utrymme för misstag eller 
osäkerhet. Det ska bara fungera, säger han.

Vi befinner oss på Såtenäs flygflottilj,  
F7, utanför Lidköping, alldeles intill Vänern. 
Med jämna mellanrum startar Gripenplan 
med öronbedövande vrål och far ut över 

sjön eller det platta landskapet. Men det 
är ingenting som Krister Dahlberg tänker 
på – hans fokus ligger helt på fallskärmens 
olika delar. Han har klippt av de små brott
trådarna som håller allt på plats och mar-
kerar att inget har rörts sedan den senaste 
kontrollen för två år sedan, för att sedan 
veckla upp det hårt packade tyget. Alla 
linor ligger nu utsträckta över det 14 meter 
långa bordet. De får inte vara tvinnade på 
något enda ställe. Det skulle innebära en så 

hög friktionsvärme när de vecklas ut i 800 
kilo meters hastighet att de går av. Den som 
har packat två år tidigare får inte packa 
upp skärmen, allt för att förhindra att slarv 
och misstag döljs. Kvalitet och noggrannhet 
står högst på dagordningen.

Tre tons tryck
– Tumregeln för fallskärmar är att ju for-
tare den ska vecklas ut, desto längre tar 
den att packa. Jasskärmen tar en vecka. Det 

är pressningen som tar mest tid. Tyget viks 
och pressas i omgångar. Sista natten har vi 
tre tons tryck så att precis all luft trycks ut, 
förklarar Krister Dahlberg.

Säkerhetsmateriel, eller Säkmat som  
det kallas, ligger i Byggnad 116. Här jobbar 
14 säkmattekniker, varav några är behör
iga fallskärmspackare för Jas 39 Gripen. 
Det krävs ovanligt långa lokaler, 17 meter, 
där fallskärmar kan sträckas ut. Men också 
höga, i Såtenäs 5,7 meter till tak, där de kan 
hänga i full längd. Dessutom en hel del  
klimatanpassningar. 

– Skärmarna hänger och luftas över natt 
för att skrynklor och veck ska försvinna. 
Och för att de är omöjliga att packa om 
tyget är för torrt och statiskt. Luftfuktig
heten ska vara mellan 40 och 60 procent, 
och inget UVljus får tära på materialet, 
säger Krister Dahlberg.

En annan av Säkerhetsmateriels upp-
gifter är att tillpassa, testa och reparera 
annan utrustning, bland annat Gdräkter 
för samtliga Jaspiloter. 

– De omskolas nu till den nya Jasmodel-
len och får sin utrustning här. Isolerdräkt 
och Gdräkt justeras efter respektive pilots 
mått. Hjälmens insida byggs efter varje 

pilots huvud, säger Krister Dahlberg och 
visar Gdräktens alla delar på en skylt-
docka i full utrustning. 

– På ytan kan det se ut som en vanlig 
grön flygoverall, men den döljer en mängd 
säkerhetslösningar och överlevnadsskydd, 
automatik som reglerar tryck och material 
som tätar och isolerar, fixeringsremmar, 
nödradio, flytväst och plats för såväl mat, 
vatten som vapen. 

Piloter i badkar
Dräkterna servas efter varje flygning och 
dessutom varje vecka, samt gås igenom 
i verkstaden två gånger per år. De prov-
trycks med jämna mellanrum. 

Ibland badar piloterna i stora stålbadkar 
för att kolla att dräkten är vattentät. 

– Det behöver inte alltid vara så high-
tech, skrattar Krister Dahlberg.

Vid årsskiftet blev F7 återigen ett insats-
förband efter att i flera år ha fungerat som 
utbildnings och underhållsförband. Ett 
välkommet uppsving för verksamheten, be-
rättar Erik Junghage, chef över den pluton 
där Säkmat ingår. I och med att materialför-
sörjningen ska ske mer utlokaliserat behövs 
en annan organisation med mer kompetens 

I byggnad 116 
är det luftfuktig-
het som är  
det viktigaste,  
medan i andra 
kan det vara 
avancerad elek-
tronik och värde- 
full teknik som 
måste fungera.

”
Fingerfärdigt. Krister Dahlberg och Anders Gustafsson är 

behöriga Jas 39 Gripen-fallskärmspackande säkmattekniker på F7. 

Varje tråd viks och läggs i ett tygfodral.  
minsta trassel eller veck innebär livsfara för piloten.

inget trassel i
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i varje tropp, ett mer decentraliserat och 
mer mobilt sätt att jobba.

– Tanken är att vi ska kunna omgrup-
pera oss ute i terrängen. Det kan innebära 
att de som tidigare bara har jobbat i den 
här byggnaden får hämta ut vapen, sätta 
sig i en lastbil och lasta på en container 
som ska upprättas ute i fält för att utföra 
underhåll där, säger Erik Junghage.

Gripen center
Såtenäs flygflottilj består av ungefär  
200 byggnader samt stora ytor flygfält  
som förvaltas av Fortifikationsverket.  
Här finns allt från en stilig 300 år gammal 
herrgårdsbyggnad med restaurang och 
representationsytor till högteknologiska 
Gripen Center med flygsimulator och  
hangarer med flygplan värda flera mil-
jarder. Sven Kjellberg är en av tolv drift
tekniker. 

– Det roliga med jobbet är att det är så 
olika behov. I Byggnad 116 är det luftfuk-
tighet som är det viktigaste, medan i andra 

kan det vara avancerad elektronik och 
värdefull teknik som måste fungera och 
skyddas från brand eller partiklar. 

Dessutom, på grund av att Såtenäs lig-
ger nästan tre mil från en större stad finns 
eget vattenverk, avloppsrening och värme
produktion. En produktion som måste 
fungera. Vilket ställer extra höga krav på 
kompetens på Fortifikationsverkets för-
valtning, jämfört med den på en garnison 
som köper in de tjänsterna, enligt förval-
tare Lennart Johansson. 

– För drygt tio år sedan hade vi en kons
tig vår med tjockt istäcke som låg länge. 
Det bildades guldalger som luktar ungefär 
som död fisk, och det kom in i vattenverket. 
Vi fick hämta dricksvatten med mjölkbilar 
från Lidköping fram till att isen hade gått, 
säger han.

Dessutom finns här över 100 lägenheter 
med ett stort historiskt värde. 

– Det är inte vår primära verksamhet 
men adderar en extra dimension till vårt 
uppdrag.  

En fallskärm testas 
när den används, 

så det finns inte ut-
rymme för misstag 
eller osäkerhet. Det 

ska bara fungera.

”

såtenäs

Försvarsmaktens bergrum i 
Gällöberget i Bräcke kommun 
är på väg att omvandlas till 
världens längsta skidtunnel i 
naturligt berg.

Det är inom ramen för pro-
jektet Mid Sweden Ski Park, 
som drivs av regionala företag, 
Regionförbundet och Bräcke 
kommun, som parterna plane-
rar bygga en skidanläggning 
med ett 1,4 kilometer långt 
spår och en skytteanläggning 
som gör det möjligt att träna 
längdskidåkning och skid-
skytte under sommaren. På 
de runt 12 000 kvadratmeter 

”golvyta” som finns inne i berg-
rummet, planeras även service 
som reception, kafé, toaletter, 
omklädningsrum, skidshop 
samt rum för möten och kon-
ferenser. Fortifikationsverket 
sålde under mars månad berg-
rumsfastigheten till Bräcke 
kommun.

– Vi är glada över att kunna 
bidra till att ett militärt berg-
rum får en ny spännande och 
annorlunda användning, och 
därmed återförs till medbor-
garna, säger Ken Ejderhamn, 
affärschef vid Fortifikations-
verket.

skidanläggning i bergrum

För att stötta Migrationsverket 
i arbetet med att ge människor 
på flykt tak över huvudet har 
Försvarsmakten erbjudit att 
tillfälligt lämna lokaler med 
plats för drygt 600 personer i 
Trängslet, Skönstavik, Myttinge 
och Skogstibble. Fortifikations-
verket har som fastighetsägare 
besiktigat fastigheterna, en del 

är av logementstyp, och har 
gjort mindre anpassningar för 
exempelvis familjers och barns 
behov. Fastigheterna hyrs i ett 
första skede ut till kommande 
årsskifte.

Fortifikationsverket har 
under hösten även stöttat Mig-
rationsverket i att utreda asyl-
boende i tält. Migrationsverket 

valde dock i början av året 
att inte gå vidare med tältlös-
ningen. 

– Att etablera asylboende 
i tält för åretruntbruk under 
tre år är kostsamt och tar lång 
tid. Dessutom skulle det kräva 
stora ytor, säger Martin Hagfor-
sen, key account manager vid 
Fortifikationsverket.

Trängslet ger flyktingar tak över huvudet

I korthet

Nöjdare
kunder 
I den senaste kundundersök-
ningen NKI (nöjdkundindex), 
genomförd under perioden 
september till november 2015, 
har Fortifikationsverkets index 
ökat med tre enheter från 58 
till 61. Den personliga servicen 
ges ett riktigt fint betyg. Här 
ingår bland annat tillgänglig-
het, bemötande och service. 
Betyget för kunddialog och 
hanteringen av tilläggstjänster 
är också bra. 

– Däremot behöver vi exem-
pelvis jobba mer med informa-
tion och kommunikation till 
våra kunder, berättar Chris ter  
B Andersson, key account  
manager för öppet bestånd.
Regeringen har gett Fortifika-
tionsverket ett mål att nå ett 
NKI på 65.

bra

• NKI ökar från 58 till 61.
• Högt betyg för service och 
tillgänglighet bland projekt
ledare, förvaltare och drift
personal.
• Tillhör de tio bästa av ”ända-
målsvärdar”.

kaN uTVecklas

• Administration och tid för 
utförande av tilläggstjänster.
• Dialog om underhållsplaner.
• Förmåga att sätta sig in i 
kunders behov.
• Prissättningen behöver bli 
tydligare och mer transparent.

 

bilhandel
på myran

Fortifikationsverket har till ett 
lokalt företag sålt tio hektar  
kvartersmark av skjutfältet 
Myran nära Falun, invid E16, 
nära Faluns största externa köp-
centrum och Lugnets hoppbacke. 
Köparen är en bilhandel, men 
den nya detaljplanen tillåter  
30 000 kvadratmeters byggyta – 
för exempelvis kontor eller indu-
stri som inte är störande.

År 2014 genomförde Forti
fikationsverket en grundlig röj-
ning av detaljplaneområdet för 
att avlägsna eventuell, oexplo
derad ammunition.

trängslet i Älvdalen ger cirka 500 flyktingar tak över huvudet. Fortifikations-
verket har gjort vissa anpassningar för barns och familjers behov.

Gällöberget i Bräcke kommer att bjuda på 
1,4 kilometer skidspår samt en anläggning 
för skidskytte.

Det tar en vecka att packa en fallskärm. I den här pressen utsätts 
den för ett tryck på tre ton för att all luft ska pressas ur.

Anders Gustafsson beskådar fallskärmarna som hänger ut sig i hög luftfuktig-
het för att bli av med statisk elektricitet och veck innan de packas på nytt.

skaraborgs flygflottilj, F7 såtenäs, ligger utanför Lidköping. Från den 1 januari  
2016 ett krigsförband för Jas 39 Gripen och transport- och specialflyg. här utbildas 
alla piloter som ska flyga Jas 39 Gripen. här finns också Försvarsmaktens samtliga  
herculesplan. Flottiljen grundades 1940. Fortifikationsverket förvaltar ungefär 200 
byggnader samt totalt 1 200 hektar. här finns nio olika uppdragsgivare, främst för-
svaret, FmV och Luftfarts verket. Antalet civilt och militärt anställda är cirka 700.
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– Vi måste se till att ha en god kontroll 
redan från början när vi äskar låneramen. 
Om behovet hos kunderna under året skulle 
öka, så kan vi inte komma i efterhand och 
begära mer. 

Lånen som tas i Riksgälden, statens 
egen internbank, är mycket fördelaktiga. 
Men investeringar som kräver nytt kapital 
återspeglar sig självklart i hyreskostna-
derna. Kapitalkostnaden påverkas i sin tur 
av investeringarnas storlek, det allmänna 
ränteläget och avskrivningarna.

– I jämförelse med andra fastighetsbo-
lag, både kommersiella och statliga, så har 
avskrivningstiden för våra fastigheter varit 
relativt kort, i genomsnitt drygt 20 år. Nu 
när vi inför komponentavskrivningar  
(se faktaruta) på nyinvesteringar kommer 
den genomsnittliga avskrivningstiden att 
förändra sig med tiden, beroende på fastig-
hetens innehåll.  

Fotnot: komponentavskrivningar
Komponentavskrivning innebär att fastig
hetens olika delar (ex vis stomme, tak,  
installationer) får olika lång avskrivningstid 
utifrån delens förväntade nyttjandeperiod
Syftet med komponentavskrivning är att 
bättre fördela kostnaderna över tiden och  
ge ett mer rättvisande bokfört värde.

   

så bestäms hyran
Hur går det till när Fortifikationsverket sätter sina hyror? Vem bestämmer priset,  
och vad påverkar kostnaden? Öppet hus har bett Helena Andersson, avdelningschef 
för verksamhetsstöd, att förklara de speciella förutsättningar som råder. 
TexT kariN rehN  FoTo johaN daNielsoN

Vi är inte vinst-
drivande, men  
däremot har vi ett 
avkastningskrav på 
oss från regeringen, 
som i år ligger på 
3,8 procent.

”

ForTiFikaTioNsVerkeT är en avgifts
finansierad myndighet, utan anslag. Där-
med måste de som nyttjar fastigheterna, 
som Försvarsmakten och övriga i försvars-
familjen, betala hyra. Men en statlig myn-
dighet kan inte agera lika självständigt som 
privata eller statliga fastighetsbolag. Det 
gäller även hyressättningen. 

– Vi är inte vinstdrivande, men där emot 
har vi ett avkastningskrav på oss från 
regeringen, som i år ligger på 3,8 procent. 
Avkastningskravet baseras från och med 
2016 års nya modell på storleken av Forti-
fikationsverkets genomsnittliga lån i Riks-
gälden.

en gemensam 
hyresmodell
Fortifikationsverkets stora kunder inom 
försvarsfamiljen betalar inga marknads
hyror utan hyressättningen utgår från 
en gemensam överenskommelse: ”Hyres
modell 2006”. Förutom kapitalkostnaden i 
basen så består den av fem ytterligare kom-
ponenter (se skiss längst upp till höger).

Komponenter som administration, pla-
nerat underhåll och försörjningsmedier är 
inte möjliga för kunderna att påverka. De 
påverkas snarast av omvärldsfaktorer som 
den allmänna lönebildningen, fastigheter-
nas behov av underhåll, KPI och de fasta 
kostnaderna för att ha fastigheterna an-
slutna till el, vatten och avlopp med mera. 
Däremot har hyresgäster möjlighet att 
påverkar storleken på reglerbara medier, 
det vill säga den direkta förbrukningen av 
energi och annat.

– Med en klok och strategisk lokal
användning kan våra kunder påverka sin 
kostnadsutveckling. Med start i vår gör  
vi en gemensam översyn av hyresmodellen 
för att bland annat skapa tydligare inci-
tament för besparingar för att på så sätt 
ge våra kunder ytterligare möjlighet att 
få lägre hyror. Både vi som hyresvärd och 
våra hyresgäster är angelägna om att hålla 
nere hyreskostnaderna så att medlen kan 
användas till kundernas verksamhet.

Fortifikationsverket arbetar ständigt för 
att försöka minska kostnaderna i varje del 
av hyran som går att påverka. 

– Vi har antagit en ny driftsstrategi så att 
vi i framtiden utför vår fastighetsdrift mer 
effektivt. Vi försöker hela tiden utvärdera 
kundernas verkliga behov och investera på 
ett effektivt sätt. Vi har också en väl genom-
tänkt lånestrategi där vi arbetar aktivt med 
vår låneportfölj i Riksgälden.

Förändringar innebär 
nyinvesteringar
Hur stora Fortifikationsverkets lån i Riks-
gälden är, styrs av kundernas behov av 
nyinvesteringar, ombyggnader och fastig-
hetsförvärv. 

– Historiskt kan man se att nyinveste-
ringar har stigit efter nya försvarsbeslut (se 
investeringsdiagram till höger). Även under 
den 20åriga perioden av nedskärningar 
av försvaret. Anledningarna är många, en 
är att verksamheter inte bara har lagts ned 
utan flyttats till annan ort vilket har med-
fört behov av nyinvesteringar. En annan 
är att nya vapensystem ställer krav på nya 
funktioner eller skydd. Det kan till exempel 
handla om nya hangarer eller verkstäder. En 
tredje är förändrade krav på miljö och ener-
gisidan. Varje förändring kostar pengar.

Prognosen för investeringar fram till 
2018 pekar följaktligen uppåt, vilket inne-
bär ökande hyreskostnader för Försvars-
makten i framtiden.

– Därför är dialogen i de tidiga skedena 
mycket viktiga och vi stöder våra kunder 
under planeringen med vår kompetens 
och erfarenhet som fastighetsägare för att 
utvärdera hur deras behov bäst ska kunna 
omsättas till ett konkret lokalbehov. 

riksgälden står  
för kapitalet
Varje år lämnar Fortifikationsverket in 
ett budgetunderlag till regeringen med en 
låneram, det vill säga hur mycket pengar 
det krävs för att finansiera investerings
planerna det närmaste året. 

det här Påverkar hyran

kostnadsdrivande 
faktorer för kund

  Investeringsnivåer
– försvarsbeslut
– konsekvenser av  
nya vapensystem
– miljökrav

  Avkastningskrav

omvärldsstyrda  
faktorer (svåra för  
kund att påverka)

  ränta
  KpI
  Komponent-

avskrivningar
  medier/energi

Faktorer som kund kan 
påverka för lägre hyror

  Avveckling av  
fastigheter

  effektivisering av  
lokalanvändning

  energianvändning  
och effektivisering
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historiskt kan man se att investeringarna ökar efter varje försvarsbeslut, vilket också höjer hyrorna. 
Investeringarna kan vara att verksamheter flyttar till annan ort eller att nya vapensystem tas i bruk.

kaPiTal 30 %

admiNisTraTioN 8 %

FörsörjNiNGsmedia 15 %

reGlerbar media 17 %

PlaNerbarT uNderhåll 17 %

driFT 13 %

InvesterInGar 1994–2015helena Andersson, avdelningschef för verksamhetsstöd.

så här fördelar sig hyran. Försörjningsmedier är nät- och anslutningsavgifter för till exempel energi och vatten. reglerbara medier är förbrukning. 
planerbart underhåll är underhåll som genomförs periodiskt av fastighetsförvaltningen. 

prognos
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mellaN FörsVar och arkiTekTur finns 
en fundamental samhörighet. Att skydda 
och värna är ett grundläggande syfte hos 
i stort sett allt byggande. Men det finns 
också mer specifika anknytningar. Torn 
och kreneleringar eller andra attribut som 
egentligen syftar till försvar finns hos 
många historiska byggnader, också sådana 
som inte alls tillhör det militära. Och ännu 
mer utbredda är kopplingar som handlar 
om disposition och ordning, när det gäl-
ler offentliga byggnader som skolor och 
sjukhus. Deras storskaliga symmetrier och 
upprepade former bottnar i den militära 
kaserntraditionen, som i sin tur har sin 
bakgrund i romerska härläger. 

Den romerske arkitekten Vitruvius, som 
under decennierna närmast före år 0 förfat-
tade sin långt fram i tiden ojämförligt in-
flytelserika arkitekturlära, behandlade det 
militära i den första och den sista av sina 

tio böcker. Stadsmurarnas utformning med 
försvarstorn är den allra första konkreta 
byggnadskunskap som förmedlas i verket, 
där den tionde boken helt ägnas åt militära 
konstruktioner. Försvarskonstruktionerna 
fick alltså rama in hela läran om den civila 
arkitekturen med tempel, teatrar, bostäder 
och annat.

Vitruvius lever i Göteborg
Den klassiska arkitekturläran grundad hos 
Vitruvius levde starkt i stormaktstidens 
svenska försvarsanläggningar, där städer 
som Göteborg och i ännu högre grad Karls-
krona planerades utifrån militära syften. 
Den uttrycksfulla befästningsarkitekturen 
som bland annat skulle skydda den civila 
stadens rutnätskvarter, hör till de stora 
militära avtrycken i svensk arkitektur. 
Örlogsstaden Karlskrona blev på 1990talet 
välmotiverat uppförd på Unescos världs-

arvslista. Då hade ett par år tidigare Visby 
fått samma upphöjelse, med den välbeva
rade medeltida försvarsmuren som sin 
mest unika byggnadskonstruktion. 

Karlskronas efterträdare som försvars
arkitekturens stora manifestation måste 
anses ha varit Sveaborg, det utbredda fäst-
ningskomplexet i inloppet till Helsingfors, 
som tillkom från mitten av 1700talet. En geo-
grafiskt annorlunda satsning blev då i nästa 
fas Karlsborg, tillkommen under årtiondena 
kring 1800talets mitt. I stället för gränsför-
svar skulle Karlsborg, med sina beskyddade 
rutnätskvarter, vara en sista reträttplats och 
reservhuvudstad i landets inre. Det nära sju-
hundra meter långa slutvärnet blev Europas 
längsta uppvärmda byggnad. 

Någon lika tydlig enskild manifesta-
tion tillkom knappast under den följande 
kasernbyggnadsperioden. Där imponerar 
snarare den samlade insatsen, med ett sex-

tiotal stora kasernetablissemang uppförda 
under ett halvsekel kring år 1900. Städer 
som Skövde, Örebro och inte minst Boden 
blev i hög grad präglade av omfattande 
byggnadstillskott. Och även om medeltida 
befästningsarkitektur inspirerade en del 
anläggningar, som Göta artilleriregemente 
i Kviberg från 1891, var de klassiska anspel-
ningarna dominerande. Efter 1900talets 
början förstärktes de antika anknytning-
arna i flera exempel, och det går att se 
några kasernanläggningar från 1910talet 
som pionjärer för det följande årtiondets 
radikala svenska nyklassicism.

På ett slående sätt kan militärarkitektu-
ren också sättas i centrum för nästa decen-
niums, 1930talets, inriktning mot abstrakt 
och rationell funktionsanpassning. Då hade 
regementsutbyggnaderna nästan upphört, 
men flygflottiljerna blivit en viktig uppgift. 
Och i den nya tiden skulle arkitekturen i stäl  

let för att kraftfullt manifestera sin närvaro 
bilda diskretast möjliga inramningar för att 
anläggningarna inte enkelt skulle kunna 
identifieras för anfall från luften. 

markerar samhörighet
I stort sett visar den följande tidens svenska 
militärarkitektur inriktning mot att markera 
samhörigheten med det civila. Samtidigt har 
kraftigt specialiserade anläggningar i berg-
rum, som på Muskö, tillkommit som en ny 
komponent i det militära byggandet.

Den militära arkitekturen visar alltså 
upp en stor spännvidd, från städer och 
offentliga framträdande miljöer till un-
dangömda skyddsrum, från monumentala 
manifestationer till avsiktligt diskreta var-
dagsmiljöer. Att den militära arkitekturen 
i många fall har haft en ledande roll i den 
allmänna byggnadsutvecklingen är också 
ett påvisbart faktum. 

Kanske gäller det också ibland i ett slags 
omvänt perspektiv. Det senaste århundra-
dets förkärlek för glasfasader, sällan sär-
skilt praktiskt motiverade, kan då ses som 
uttryck för en avsiktlig distansering från 
arkitekturens grundläggande försvars
ändamål. 

Det går med andra ord att beskriva de på 
olika sätt försvarsanknutna byggnaderna 
som ett centralt tema i både Sveriges och 
världens arkitekturhistoria. Men i historie-
berättelserna är försvarsperspektivet  
oftast märkligt osynligt. Försvarsarkitek-
turens historia är för det mesta undan-
gömd, placerad i marginalerna som ett 
separat specialområde, åtminstone vad 
gäller senare århundraden. Att lyfta fram 
försvarets byggnader och anläggningar 
till den mittfåra där den egentligen har en 
naturlig plats är alltså en uppgift som kan 
berika vår gemensamma självbild.   

stilsäkert försvar
Den militära arkitekturen har haft en ledande roll i den allmänna byggnads-
utvecklingen. Men det är ett ofta bortglömt faktum, skriver arkitekturprofessor 
Johan Mårtelius. Här tar han oss med på en resa från den romerske arkitekten  
Vitruvius läroskrifter till kasernernas betydelse för arkitekturen i städer som  
Skövde, Örebro och Boden.  TexT johaN mårTelius FoTo johaN daNielsoN

hIstorIa

Karlbergs slott (öVerst) byggdes på 1630-talet.
slottets flyglar byggdes under slutet av 1700-talet.  
Det är i dag världens äldsta krigsakademi. 
nuvarande Vaxholms fästning byggdes 1833–1863 
och sätter sin prägel på staden.

skansen Kronan, som  
togs i bruk 1698, har 4–5 
meter tjocka murar som 

består av granit, gnejs  
och diabas. I dag används 

den som festlokal.

enholmens fästning på 
Gotland byggdes i samband 
med Krimkriget och 
stod klar 1858. 

Försvarsarkitekturens historia  
är för det mesta undangömd,  
placerad i marginalerna som ett 
separat specialområde.

”
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år 1965 besTällde Dr Jaako Hiidenkari en 
skidstuga av sin gamle skolkamrat Matti 
Suuronen vid arkitektbyrån Casa Finlandia. 
Dr Hiidenkari, vars instruktioner var att 
stugan skulle vara lätt att värma upp och 
enkel att skruva ihop på plats, må ha blivit 
en smula konfunderad när han såg resulta-
tet. För Matti Suuronen hade låtit sig sugas 
med i den allmänna rymdyra som rådde vid 
denna tid. Så han byggde en rund byggnad 
som mer förde tankarna till flygande tefat 
än till ett finskt vinterhus. Men Jaako Hii-
denkari skulle bli varse att hans skidstuga 
kom att bli en global symbol för modernitet, 
byggt i framtidsmaterialet plast.

År 1970 beställde det svenska försvaret 
tre Futurohus. Ett placerades i Såtenäs. De 
två andra sattes på toppen av var sitt mät-
torn för målskjutning som hade byggts i 
samband med utbyggnaden av F15:s skjut-
fält vid Noran, utanför Tönnebro i Hälsing-
land. Från husen skulle personalen, i alla 
riktningar, kunna mäta bombnedslag och 
andra händelser när flygvapnet övade. 

Futurohusen, som var åtta meter i dia-
meter, kostade då 78 000 kronor styck, hela 
byggnaden 182 000 kronor.

Det var dock en kort tid som det svenska 
försvaret låg på den arkitektoniska toppen. 
1970talets postmodernism gjorde proces-
sen kort med serietillverkade plastproduk-
ter. Men även om hipfaktorn sjönk så var 
Futurohusen utmärkta för sitt syfte, om än 
kalla på vintern och varma på sommaren. 

Till att börja med arbetade fyra perso-
ner i varje hus. I mitten av 1980talet, när 
kamera och datorteknik ersatte mänsklig 
mätning, blev det ena huset en obemannad 
kamerastation, medan övervakning och 
kontroll sköttes från det andra. När F15 
lades ner 1996 hamnade husen i malpåse.

Men nu ska Futurohusen för alltid lämna 
de cementblock som har burit upp dem. 
Ett av dem hamnar på Flygvapenmuseum i 
Linköping. Det andra säljs på öppna mark-
naden. 

– Priset lär landa mellan 250 000 och  
2,5 miljoner kronor, beroende på skick och 
intresse. Webbplatsen thefuturohouse.com 
säger att det finns många internationella 
intressenter, berättar Ingela Andersson, kul-
turarvsspecialist vid Fortifikationsverket.

I dag finns det runt 60 Futurohus kvar i 
världen. Ingela Andersson har varit projekt-
ledare för en antikvarisk dokumentation 
för att bedöma det kulturhistoriska värdet 
av husen i Noran.

– De kulturhistoriska värdena ansågs 
som höga av Riksantikvarieämbetet som 
förordade att de skulle bevaras. Att göra 
det på plats skulle dock medföra stora kost-
nader, därför är jag glad över att Flygvapen-
museum kan ta över ett av husen och kan 
visa upp det för allmänheten, säger Ingela 
Andersson.  

Fotnot: Det fjärde svenska Futurohuset 
köptes av ett företag i Örebro. 

Tillbaka till framtiden
Nu säljs ett av Sveriges fyra Futurohus. Huset, ett bygge  
i äkta plast, lockar spekulanter från hela världen.
TexT Tomas erikssoN  FoTo  johaN daNielsoN

Priset lär landa  
mellan 250 000 och 
2,5 miljoner kronor, 
beroende på skick 
och intresse.

”

Försvarets Futurohus är unika. man går in från under sidan och 
de har färre och större fönster än de övriga husen som finns i 
världen. här tar sig Anders Bodin, ordförande i skönhetsrådet 
stockholm, en titt. 


