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världsklass
vid Grindsjön

en ämbetsmans
berättelse

sveriges öra
mot omvärlden

fortifikatoriskt
kunskapsutbyte

nummer ett 2017

Kungsängen

Uppsala

Muskö

Försvarsmaktens ledningsutredning föreslår att de nya 
flyg-, marin- och arméstaberna ska verka från Uppsala, 
Muskö respektive Kungsängen. Målet är att vapengre-
narna ska kunna flytta in från slutet av 2018. 

Detta skulle minska kostnaderna eftersom det till 
viss del finns befintliga lokaler att flytta in i, sam tidigt 
som inhyrda lokaler i Stockholm kan lämnas. Det ses 
också som säkerhetsmässigt klokt att geografiskt 
sprida ledningsresurser.

Fortifikationsverket har inlett ett arbete med en 
statusbesiktning av lokalerna, och utreder hur För-
svarsmaktens behov av säkerhet och it-infrastruktur 
kan säkras.

10
nya tider kräver
nya investeringar

18
skulle sätta stopp
för fientligt anfall

Förmågan att tala är viktig, att kunna framföra kunskap, erfarenheter 
och sina åsikter. Men att vara lyhörd och ta in vad din omvärld berät-
tar och förmedlar är också viktigt. Den gode lyssnaren är underskat-
tad. Att lyssna har många dimensioner vilket återspeglas i detta num-
mer av Öppet Hus.

 Läs om en mycket hemlighetsfull lyssnare, FRA, som lyssnar upp-
märksamt på vår omvärld, särskilt det som man inte önskar ska nå 
våra öron. Fortifikationsverket är fastighetsförvaltare åt hela ”för-
svarsfamiljen”, Försvarsmakten men även FRA, FMV och FOI. Vi till-
handahåller ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för FRA:s 
olika behov.

Maria Norrfalk, vår styrelseordförande och porträtterad i detta 
nummer, är en av många skickliga ämbetsmän som har uppburit arvet 
sedan regeringsformen 1809 där statstjänstemännen blev juridiskt 
ansvariga som en del av den verkställande makten. Förmågan att både 
lyssna och ta ansvar är hörnpelare.

1809 är även upprinnelsen till Karlsborg och 1800-talets ”cen-
tralförsvarsdoktrin” där Stockholm tänktes falla i ryssarnas händer 
och en ”reservhuvudstad” byggas upp vid Vättern med en ointaglig 
fästning till skydd för kungahus och riksdag. De väldiga befästnings-
murarna skulle få ryssarna att ge upp. Det tog 90 år innan fästningen 
var helt klar och då utdaterad av ny militärteknologi och en förändrad 
omvärld.
 
Försvarsmakten presenterade i höstas en ny militärstrategisk doktrin 
som ska vara vägledande för framtiden. Nu rustas det militärt för att 
öka vår nationella försvarsförmåga men den största förändringen 
ligger nog i den stora mobiliseringen av ett nytt totalförsvar. Vi har i ti-
digare nummer lyft upp detta arbete. Denna omsvängning är på allvar, 
vi och många andra lyssnar och tar till oss.

 Vi har av Försvarsmakten fått nya beredskapskrav på vårt an-
läggningsbestånd. I oktober lämnar vi rapport till regeringen om vår 
beredskap och våra bidrag som en del av ett framtida totalförsvar. Vi 
har gjort dragningar hos Försvarsutskottet och Försvarsberedningen 
hur vi rustar verksamheten för att möta en mer hotfull omvärld. Det 
är avgörande för oss att följa vår omvärld, inte minst ny kunskap som 
skapas vid olika forskningsinstitut. Se artikeln om FOI på Grindsjön.
 
På sista sidan berättas om hur vi bidrar till att skapa säkra ”vinter-
fort” för en rad olika fladdermössarter. Fortfarande kan våra gamla 
berganläggningar från slutet av 1800-talet som kompletterade Karls-
borg tjäna ett positivt syfte och värna om den biologiska mångfalden. 
Även i det lilla är lyhördhet viktigt.

att lyssna

Nu rustas det  
militärt för att 
öka vår nationella 
försvarsförmåga, 
men den största 
förändringen ligger 
nog i den stora  
mobiliseringen  
av ett nytt total-
försvar.

”

urban karlström 
Generaldirektör
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Lyssnaren!
I lantlig idyll på lovön i mälaren ligger Försvarets  
radioanstalt (Fra). Det är härifrån som den svenska 
Försvarsmakten och säkerhetspolisen ska få underrättelser 
om vad som händer i omvärlden. Och det är här som kampen 
förs mot utländska cyberattacker mot sverige.
TexT TomAS eRIKSSon  FoTo JOhan DanIelsOn  coLLAGe anDers bIrgerssOn
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 FRA har två huvudsakliga arbets-
gifter. Den första är att signal-
spana på uppdrag av Försvars-
makten, Regeringskansliet eller 
Säkerhetspolisen. Den andra är 
att hjälpa svenska myndigheter 

att skydda sina it-system mot cyberangrepp.
Man kan nog med fog säga att det har 

funnits en tid då dessa uppgifter var lättare 
att lösa än i dag. Signalspaning var en gång 
en tämligen stabil företeelse, för det mesta 
riktad mot militär kommunikation sänd 
från kända sändare, oftast ägda av stater i 
östra Europa. Nog så svårt, men problemet 
låg snarare i att tolka det ofta krypterade 
innehållet, än att hitta det.

Och informationen i datorerna stannade 
oftast kvar på datorernas lagringsutrym-
men, få av dem hade kontakt med omvärl-
den och var därmed omöjliga att angripa.

Allt fler plattformar
I dag sänds information från ett stort antal 
plattformar, allt från traditionell signal-
utrustning till datorer och mobiltelefoner 
där ägarna kan kommunicera inte bara över 
telefon utan också över ett närmast oänd-
ligt antal chattapplikationer. Antalet mål att 
spana på har dessutom ökat, nu kan verk-
samheter inom små nätverk av misstänkta 
terrorister dra till sig lika stort intresse 
som de stora nationernas trupprörelser.

– Det gör att vi i dag har två ytterst rör-
liga mål att sikta på. Dels för att vår om-
värld blir alltmer instabil, både vad gäller 
det säkerhetspolitiska läget i närområdet 
och den internationella terrorismen. Dels 
för att ser vi en mycket snabb utveckling på 
tekniksidan, där vi måste hänga med och 
helst ligga före, säger Dag Hartelius, gene-
raldirektör vid FRA.

Stora framgångar
Svensk signalspaning har haft många stora 
framgångar. Under första världskriget lyck-
ades det svenska försvaret dechiffrera den 
ryska Östersjöflottans radiotrafik. På 1930-
talet knäcktes den sovjetiska underrät-
telsetjänstens chiffer. År 1940 kunde mate-
matikprofessorn Arne Beurling, med hjälp 
av enbart papper och penna, dechiffrera 
den tyska kryptomaskinen Geheimfernsch-
reibers krypto, vars närmare 894 biljarder 
(!) nyckelhjulsinställningar tidigare hade 
betraktats som olösliga. 

Så när de tyska ockupanterna i Norge 
bad om att få använda svenska telefon-
ledningar för att skicka hemlig trafik, lär 
chefen för försvarsstabens signaltjänste-
avdelning ha utbrustit: ”Protestera som 
bara fan, men tacka Gud för möjligheten.” 
Innan tyskarna hade förstått vidden av de 
svenska kunskaperna hade 296 000 tyska 
meddelanden dechiffrerats.

Signalspaningsverksamheten var nu 
så stor att Försvarets radioanstalt blev en 
egen myndighet. Först med bas i ett antal 
villor på Lidingö, men 1943 flyttade verk-
samheten till Lovön, där huvudkontoret 
ligger än i dag.

FRA blev känt för en bredare allmänhet 
genom den så kallade Catalinaaffären. Den 
startade med att ett svenskt spaningsplan 
av typen DC-3 på radarspaningsuppdrag 
öster om Gotland försvann i juni 1952, en 
händelse som trappades upp ytterligare när 
ett sjöräddningsplan av typen Catalina tre 
dagar senare sköts ner av sovjetiskt strids-
flyg. För FRA är detta en speciell händelse, 
eftersom myndigheten hade fem specialis-
ter ombord på DC-3:an som hittades först 
2003, på internationellt vatten 55 kilometer 
utanför Fårö. Besättningen på Catalina-
planet överlevde dock, den plockades upp 
av ett västtyskt lastfartyg.

Fyra kluster
Generaldirektör Dag Hartelius leder i dag 
ett arbete inriktat på fyra kluster.

– Det första klustret är företeelser inom 
den säkerhetspolitiska utvecklingen i när-
området. Det andra är att förse Försvars-
makten med ett signalreferensbibliotek, 
vilket innebär att om ett plan blir utsatt 
för radarspaning kan piloten med hjälp 
av biblioteket identifiera vem som spanar, 
vän eller fiende. Det tredje är att spana på 
terrorhot, där vi på uppdrag av Säkerhets-
polisen följer företeelser som kan få bäring 
på Sverige. Det fjärde klustret är it-hot mot 
Sverige.

Hur allvarligt är cyberhotet  
mot Sverige?

– Det svenska samhället digitaliseras 
snabbt. Det är bra för samhället, inte minst 
för svenska myndigheter. Men samtidigt 
finns en kostnadspress, och många myn-
digheter och företag väljer att outsourca 
it-verksamheten. Därmed får de sämre koll 
på den och får svårare att ställa rätt krav. 

Man ska inte bli uppgiven. Vi kan 
inte skydda allt, men vi kan skydda 
det som är viktigt.

”

Detta samtidigt som vi ser att statsaktörer 
och kriminella blir alltmer kompetenta. 

Har Sverige det cyberförsvar som 
krävs?

– Vi är på väg mot det hållet. Visst hotas 
Sverige och andra högteknologiska länder 
av några som vill störa och några som vill 
komma åt information. Men man ska inte 
bli uppgiven. Vi kan inte skydda allt, men vi 
kan skydda det som är viktigt. Vi har ex-
empelvis placerat ut ett mycket avancerad 
antivirussystem på skyddsvärda svenska 
myndigheter. Men det allra viktigaste som 
har hänt är att medvetenheten har höjts. 
Allt behöver dessutom inte kosta pengar, 
det kan räcka med att säkerhetsfrågorna 
kommer lite högre upp på dagordningen.

Alltmer inbjudande
Riksdagen har i sitt uppdrag till FRA be-
gränsat verksamheten till åtta områden 
där signalspaning i försvarsunderrättelse-
verksamhet får ske. Det är för att kartlägga: 

1. Yttre militära hot mot landet.

2. Förutsättningar för svenskt del-
tagande i fredsfrämjande och humanitära 
internationella insatser eller hot mot säker-
heten för svenska intressen vid genomför-
andet av sådana insatser.

3. Strategiska förhållanden avseende 
internationell terrorism och annan grov 
gränsöverskridande brottslighet som kan 
hota väsentliga nationella intressen.

4. Utveckling och spridning av massför-
störelsevapen, krigsmateriel och produkter 
som avses i lagen (2000:1064) om kontroll 
av produkter med dubbla användnings-
områden och av tekniskt bistånd.

5. Allvarliga yttre hot mot samhällets 
infrastrukturer.

6. Konflikter utomlands med konse-
kvenser för internationell säkerhet.

7. Främmande underrättelseverksamhet 
mot svenska intressen.

8. Främmande makts agerande eller 
avsikter av väsentlig betydelse för svensk 
utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik.

– Den begränsning vi har inom dessa 

På Lovön i Mälaren ligger FRA:s huvudkontor. Bild tt

Flera radarstationer användes för gamla tiders krysspejling.  Generaldirektör Dag Hartelius.
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områden är att vi inte får avlyssna kommu-
nikation mellan två parter som befinner sig 
i Sverige, säger Dag Hartelius. 

Den så kallade FRA-lagen som lades fram 
2006, och som innebar att FRA fick tillstånd 
att spana på trafik i kabel som passerade 
Sveriges gränser, även om en part befann 
sig i Sverige, skapade en protestvåg. I dag 
upplever Dag Hartelius inte att det finns 
några större konfliktytor mellan FRA:s 
verksamhet och det civila samhället.

– Det fanns en infekterad debatt för 
några år sedan, men i dag har kunskapen 
om vår verksamhet ökat. Dessutom har 
omvärldsutvecklingen ökat förståelsen för 
vår verksamhet. Ett skäl till detta är att vi 
har blivit bättre på att berätta vad vi gör, 
som att vi bjuder in riksdagsmän, politiska 
ungdomsförbund, journalister och andra. 
Det är inte som det var en gång i tiden, när 
vi bara svarade att allt var ”hemligt”.

I dag arbetar runt sjuhundra personer på 
FRA. Men för att myndigheten ska klara den 
ökade arbetsbördan krävs en ständig påfyll-
ning av välutbildade och skickliga medarbe-

tare – tekniker, utvecklingsingenjörer, ana-
lytiker och matematiker för att nämna några 
av de vanligaste yrkesgrupperna. Enligt Dag 
Hartelius har FRA hittills haft relativt lätt 
att rekrytera kompetenta medarbetare.

Starkt varumärke
– Ja, vårt varumärke är starkt, vi vet att 
undersökningar bland ingenjörer pekar på 
att vi är kända och upplevs som intressanta. 
Men även om vi har lyckats väl hittills, står 
vi inför en stor utmaning eftersom den 
tekniska utvecklingen går så snabbt.

Enligt Dag Hartelius är verksamhetens 
syfte och arbetets innehåll de viktigaste 
betena att agna med, eftersom en statlig 
myndighet inte kan konkurrera med lön.

– Här får man vara med och göra något 
för säkerheten i landet. Sedan befinner man 
sig längst fram i utvecklingen, i ett arbete 
med kreativa utmaningar och som inte 
styrs av kvartalsrapporter.

Viktigt i myndighetens rekrytering är 
mångfald, i många avseenden.

– Vi har många yrkesgrupper, flera na-

tionaliteter och stor åldersspridning. Och 
vi lovar att vi, som en i dag mansdominerad 
myndighet, ska bli bättre på det genusmäs-
siga, säger Dag Hartelius.

Faktum är att även generaldirektörs-
rekryteringen tycks styras av mångfald. 
Dag Hartelius har en bakgrund som diplo-
mat, bland annat som ambassadör i Estland, 
Polen och EU. Hans företrädare var en ju-
rist, som tog över jobben från en kryptolog, 
som i sin tur efterträdde en general.

– Alla har tillfört myndigheten sin kun-
skap, konstaterar Dag Hartelius.

Googlar man Dag Hartelius hittar man 
rubriker som ”Sveriges hemligaste man”, 
vilket väl är att ta i för en offentliganställd 
generaldirektör som ofta låter sig inter-
vjuas i massmedier och som genererar 
23 700 träffar på Google. Däremot sitter 
han förstås på många hemligheter och med 
de kunskaper han har om vad som händer i 
omvärlden undrar man förstås hur det står 
till med hans nattsömn.

– Om jag sover gott på nätterna, menar 
du? Jodå, det gör jag, ha ha…  n

testar it-system
FRA kan på uppdrag av svenska 
myndigheter testa de it-system 
som anses av skyddsvärde. Då 
försöker FRA:s tekniker ta sig in 
i systemen genom att hitta dess 
svagheter. Generaldirektör Dag 
Hartelius berättar att man ofta 
upptäcker stora brister vid ett för-
sta test, hur exempelvis slarv med 
administrationsfunktioner eller 
lösenordshantering lämnar system 
oskyddade.

– Men det brukar bli mycket 
bättre direkt när vi har påpekat 
bristerna och några av myndighe-
terna har blivit mycket svårpene-
trerade aktörer, säger han.

bra lokaler ger  
bra medarbetare
På Lovön i Mälaren finns ett  
fyrtiotal av de runt sextio bygg-
nader där FRA arbetar. Alla bygg-
nader utanför Lovön är med ett 
undantag hemliga.

Att FRA hamnade på Lov- 
ön berodde inte bara på att  
radiotrafiken stördes av stadens 
spårvagnar och en allmän önskan 
om att ligga lite bortom allfarts-
vägarna. Det handlade också om 
att det fanns gott om plats för 
att expandera om uppdraget så 
krävde. Men i takt med nutidens 
ökade verksamhet börjar FRA bli 
trångbodda.

– Att ha bra lokaler är en viktig 
konkurrensfaktor om vi ska få 
behålla personal. Många av våra 
byggnader är från 1940- och 50-
talet, och har svårt att uppfylla 
dagens krav på tillgänglighet och 
de krav som ny teknik ställer. Där-
för för vi en dialog med Fortifika-
tionsverket kring vår långsiktiga 
fastighetsförsörjning, säger gene-
raldirektör Dag Hartelius.

Den ökade verksamheten har 
fört med sig en del nya möjligheter 
i fastighetsförvaltningen. Bland 
annat värmer överskottsvärme 
från myndighetens serverrum alla 
fastigheter på Lovön, som klarar 
sig utan extern värme ner till en 
minusgrad.

Arne Beurling, som dechiffrerade den tyska kryptomaskinen 
Geheimfernschreibers krypto, står staty på FRA:s område.

Antenn till teknisk signalspaning. Hökbo på Yttre Hamnskär 1971. 

Inställningshjul till kryptomaskin från 30-talet.

Radiopejl från Telefunken. Med hjälp av pejling kan 
man bestämma en radiosändares position.

Bild istock

Många myndigheter väljer att  
out sourca it-verksamheten. Därmed  
får de sämre koll på den och svårare 
att ställa rätt krav.

”
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oron i Sveriges närområde 
ökar de militära investe-
ringarna. Det gör också 
att Fortifikationsverkets 

uppdrag växer. Innevarande budgetår 
är volymen för de lånefinansierade 
investeringarna cirka 1 miljard kro-
nor. 

En del av dessa avser nyetable-
ringen på Gotland, som beräknas 
kosta runt 780 miljoner kronor, dock 
utspritt på flera år.

– Den framtida prognosen ligger 
på runt 2 miljarder kronor per år. 
Anledningen är den ökade satsningen 
på försvaret som beror på det föränd-
rade säkerhetsläget i vår omvärld. 
Det handlar om allt från utbildnings-
lokaler och förläggningar till kontor, 
garage och skärmtak, säger Agneta 
Arosenius, chef för Investeringsen-
heten vid Fortifikationsverket.

Vilka investeringar är de största 
utmaningarna?

– De som har kortast genomför-
andetid, där kunden har behov av en 
snabb inflyttning. Tofta på Gotland är 
ett bra exempel, här finns en nästan 
hopplös tidsplan, som vi i stort ändå 
ser ut att klara. En annan utmaning är 

att allt fler projekt har någon form av 
sekretess.

Hur finansieras alla projekten?
– Som ett statligt verk lånar vi i 

 Riksgälden. Varje år lämnar vi in  
ett budgetunderlag till regeringen 
med en låneram, hur mycket pengar 
som krävs det närmaste året för  
att finansiera de planerade investe-
ringarna. Det är viktigt att det blir 
rätt, för om behovet hos kunderna 
ökar under året så kan vi inte komma 
i efterhand och begära mer. Inve-
steringar som kräver nytt kapital 
påverkar naturligtvis hyreskost-
naderna.

Hur svårt är det att rekrytera 
folk till de jobb som investering-
arna kräver?

– Ganska svårt. De flesta vi an-
ställer kommer från byggbranschen, 
vilket är en kompetens som efter-
frågas i hela samhället. Vi når nya 
med arbetare genom att annonsera 
och det vi främst kan locka med är 
att vi har spännande, annorlunda och 
mycket varierande projekt.

Ser vi några trender eller nya 
typer av jobb för Fortifikations
verket?

– Vi tecknar avtal med flera nya 
kunder utanför försvarsfamiljen, 
vilket kommer att bredda vårt arbets-
område. 

 Är ni på Fortifikationsverket 
glada över alla nya uppdrag?

– Ja, även om det på kort sikt är en  
utmaning. Vi har visserligen anställt 
ett antal nya projektledare och kom-
mer att anställa ännu fler, men det tar 
tid innan ny personal är på plats och 
inne i rutinerna. Men sett i ett längre 
perspektiv är vi stolta över att få spela 
en viktig roll i försvaret av landet.  n

projekt i region mitt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uppsala, 510 000 kronor
Pågående mindre ombyggnad av  
befintliga kontorslokaler för att anpassa  
till en förändrad verksamhet.

Malmen, 4,9 miljoner kronor 
Planerad ombyggnad av Vakt 2 som  
ska dimensioneras för in- och utpassering av 
såväl tunga fordon som personbilar.

Arboga, 1,2 miljoner kronor
Pågående arbete med ny vägg med  
rätt brandklassning i kemikalieförråd.  
Samtidigt utförs andra åtgärder för att  
förrådet ska uppfylla ställda brandkrav. 

projekt i region väst
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Såtenäs, 315 miljoner kronor 
Planerad ny beläggning på rullbana  
på Skaraborgs flygfottilj.

Skövde, 23 miljoner kronor
Planerad om- och nybyggnad av  
ledningshall inom Skövde garnison. 

Karlsborg, 33 miljoner kronor
Planerad ombyggnad av vaktlokal. 

projekt i region sydväst
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Skredsvik, 32,5 miljoner kronor
Planerad nybyggnad av kallförråd  
och skärmtak för hemvärnet. 

Göteborg, 1,7 miljoner kronor
Pågående torrluftning av förrådslokaler. 

Halmstad, 3,8 miljoner kronor
Pågående asfaltering av körplan.  

Revingehed, 33 miljoner kronor
Planerad nybyggnad av stabsbyggnad
för Militärregion Syd.  

projekt i region norr
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kiruna/Kalixfors, 180 miljoner kronor
Förberedelser på grund av flytten av  

Kiruna stad. Nybyggnation av övnings-  
och vårdhall, värmeverk, transformator- 

 station, nybyggnation av drivmedels- 
anläggning samt ett förråd. 

Umeå, 135 miljoner kronor 
Planerad inomhusträningsanläggning åt  

Totalförsvarets skyddscentrum, för övning  
och utveckling inom CBRN-skydd.

Umeå, 5 miljoner kronor 
Planerad ombyggnad av väg till  

Umeå skjutfält. 

Luleå, 7,2 miljoner kronor
Pågående arbete med oljefällor i anslutning  

till bansystemet, för dagvattenutlopp.

Boden, 33,5 miljoner kronor
Planerad renovering av spolanläggning  

för stridsfordon. 

projekt i region öst
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tofta Gotland, 780 miljoner kronor
Pågående arbete med återetablering på  
Gotland enligt försvarsproposition 2015.  

Från och med 2018 organiseras en ny strids-
grupp bestående av mekaniserat kompani  

och stridsvagnskompani. 

Karlberg, 230 miljoner kronor
Planerad nybyggnad av elevhem. Bostäder  

för elever på officersutbildningen. 

Berga, 33 miljoner kronor
Planerad nybyggnad av hangar för tre svävare. 

Utö, 4,2 miljoner kronor
Pågående arbete med flytt och etablering  

av drivmedelsanläggning.

projekt i region sydöst
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eksjö, 72 miljoner kronor
Planerad nybyggnad av utbildnings- 

anordning för teknisk tjänst.  

Skillingaryd, 230 000 kronor
Planerad nedkylningsutrustning till  

storkök i militärrestaurang.  

Karlskrona, 15 miljoner kronor
Planerad nybyggnad av pålad brygga med 

landförbindelse. För Försvarsmaktens dykeri. 
och Navalmedicinska centrum (DNC). 

Ronneby, 419 miljoner kronor 
Pågående nybyggnad av hangar för  

sjutton helikoptrar på Ronneby flygplats.  

PåGående  
och PLAneRAde 
InveSTeRInGAR
2017

Fördubblade
investeringar

Läget i omvärlden och ett uppdämt investeringsbehov  
hos Försvarsmakten gör att Fortifikationsverkets investeringar 
kommer att fördubblas de närmaste åren.
TexT TomAS eRIKSSon   

FoTo JohAn dAnIeLSon 

Agneta Arosenius, chef för Investeringsenheten.
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explosiv 
forskning

Fortifikationsverket är fastighetsägare men även upp-
dragsgivare till FOI:s forskningsanläggning i Grindsjön 
med världsledande forskning i strömningsmekanik 
och explosivämnen.
TexT TomAS eRIKSSon

FoTo JohAn dAnIeLSon & FoI

en RundTuR I deT kuperade skogsområ-
det som inrymmer FOI:s (Totalförsvarets 
forskningsinstituts) anläggning i Grindsjön 
bjuder på en smula märklig upplevelse av 
high tech och low tech. I den natursköna 
backiga skogsterrängen längs sjöns östra 
sida, belägen drygt fyra mil söder som 
Stockholm, står bodar av omålad cement, 
bredvid betongväggar med hål efter split-
ter. Vid Skjutplats 11 står två rostiga me-
tallkasuner, som en gång har varit fyllda 
med mätutrustning och beskjutits för att 
beräkna vad som händer inne i en strids-
vagn som har träffats av ett skott. Synerna 
som bryter den vackra utsikten känns lite 

som om man har hamnat vid någon av de 
ensliga hillbillygårdar man kan möta i ame-
rikanska skräckfilmer.

Samtidigt vet man att det i många av de 
anonyma byggnader som utgör kontors- 
och laboratoriedelen pågår världsledande 
forskning. Runt fyrtio procent av det dryga 
hundratalet medarbetarna vid Grindsjön 
är disputerade forskare. Till sitt stöd har de 
ett av Sveriges kraftfullaste datakluster.

– Vi ligger i ett omvärldsperspektiv långt 
framme inom ett antal områden. Som jag 
ser det ligger vi framför   allt i forskningens 
framkant inom strömningsmekanik, ett 
område där vi beräknar hur farliga ämnen 

sprids eller hur fartyg rör sig under vatten, 
och inom analys och detektion av explosiv-
ämnen. En viktig framgångsfaktor är att 
vi är duktiga på att göra försök. Här finns 
både experimentverksamhet och teoretiker, 
verksamheter som dagligen pratar med var-
andra, säger platschefen Torgny Carlsson.

militärfysiska institutet
FOI är en uppdragsfinansierad forsknings-
myndighet, vars huvudkund är den svenska 
Försvarsmakten och dess sidogrenar – som 
FMV, Försvarshögskolan och Fortifika-
tionsverket. Myndigheten grundades 1945, 
som FOA (Försvarets forskningsanstalt) 

efter en sammanslagning mellan flera för-
svarsforskningsorganisationer. Inte minst 
var det atombomben, andra länders och 
en eventuell svensk, som låg bakom kraft-
samlingen. En av dessa organisationer var 
Militärfysiska institutet som öppnade sin 
verksamhet vid Grindsjön 1941, under brin-
nande världskrig. Institutet bildades på ini-
tiativ av svenska forskare, som i nationens 
intresse här gavs möjlighet och utrymme 
att forska inom den tidens moderna va-
pentekniker, som riktad sprängverkan och 
raketdrift men också skydd av olika slag.

Från kalla krigets start fram till Berlin-
murens fall var FOI:s verksamhet i Grind-

sjön i första hand traditionell militär forsk-
ning. Men med minskade försvarsanslag 
och inriktningen mot ett insatsförsvar som 
verkade i andra länder fick verksamheten 
delvis en ändrad inriktning. För, som så ofta 
sker vid en nedgång i en verksamhet, har 
en annan gren av verksamheten växt – civil 
forskning för att förebygga terrordåd, ett 
arbete ofta finansierat av EU, MSB eller 
Polisen. Exempelvis har FOI:s forskare vid 
Grindsjön arbetat fram ett antal metoder 
för att detektera hemmafabriker för bomb-
tillverkning, bombbälten på självmords-
bombare eller små mängder av krut på 
långt avstånd, på exempelvis ett dörrhand-

tag eller en bilratt. Men också i avloppsvat-
ten eller luft.

– Sedan stöttar vi även polismyndig-
heterna genom att exempelvis ta fram 
metoder att undersöka och oskadliggöra en 
misstänkt väska, säger Torgny Carlsson.

vardagsprodukt blir bomb
Många terrorbomber tillverkas av vardags-
produkter, var för sig ofarliga, som blandas 
till en dödlig cocktail.

– Vi arbetar i vår forskning för att oskad-
liggöra dessa ämnen, genom att ändra deras 
sammansättning eller hitta ersättningspro-
dukter, berättar Torgny Carlsson.

Fortifikationsverket såväl finansierar som följer 
forskning kring hur byggnader står emot attacker.

Explosivforskning är en av paradgrenarna vid FOI:s anläggning i Grindsjön. Platschef Torgny Carlsson 
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Amerikanskt
kunskapsbyte
Som ett första steg i ett framtida 
kunskapsutbyte inom forskning och 
utveckling har en grupp från Fortifika-
tionsverket besökt US Army Research 
and Development Center i Vicksburg 
och Champaign i USA.

– Under besöket utkristalliserade 
sig några samarbetsområden, bland 
annat skyddsteknik mot olika typer 
av hot, miljöteknik och konstruktions-
teknik, berättar Kenneth Sjöstrand, 
senior rådgivare på GD:s stab.

Amerikanerna är med sina över-
lägsna resurser en intressant partner 
för många. Men även Fortifikations-
verket har kunnande att lägga i  
potten.

– Inte minst var de imponerade  
av vårt miljöarbete, som att vi ska 
vara fossiloberoende inom en snar 
framtid. Men också av hur vi bygger 
upp långsiktig kompetensförsörjning 
inom fortifikation. Sedan var de in-
tresserade av vårt klimat med långa, 
kalla vintrar för tester, säger Kenneth 
Sjöstrand.

Fortifikationsverket har gett Total-
försvarets forskningsinstitut FOI i 
uppdrag att fortsätta forskningen 
kring OXA – oexploderad ammunition 
i marken. 

– Målet är att ta fram en riskbedöm-
ningsmodell som kan ligga till grund 
för myndighetsbeslut, säger Patrik 
Blomander, projektledare för OXA vid 
Fortifikationsverket.

Fortifikationsverket förvaltar ett 
femtontal skjutfält, som i dag saknar 
verksamhet. Delar av dem ligger långt 
ute i skogen, medan andra ligger så 

centralt att det finns intressen av ny-
etableringar eller andra verksamheter.

– För att få säkra risknivåer kring 
dessa etableringar krävs fler under-
sökningar, som slagprov på marken 
och kunskapsinhämtning från länder 
som USA, Norge och Danmark, säger 
Patrik Blomander.

I OXA-arbetet ingår riskreduce-
rande åtgärder.

– Allt från att informera och skylta 
eller städa det som ligger ytligt, till att 
gå ner på djupet, ibland ända ner till 
tjälfri mark.

Ungefär 700 000 samtal och mejl har Fortifikationsverkets tioårsjubilerande 
Servicecenter i Arvidsjaur tagit emot sedan det öppnade. Servicecenter sköter 
bland annat Fortifikationsverkets växel och tar emot felanmälan på fastig heter 
och byggnader – bara antalet felanmälningar är under åren över 200 000.  
Servicecentret är dessutom it-helpdesk first line support för egna medarbetare 
och för Statens fastighetsverk. Dessutom hjälper centrets medarbetare till  
med administrativa uppgifter som exempelvis fordonsadministration, resestöd 
och e-handelsstöd.

Fortifikationsverket har i en skrivelse 
till regeringen redovisat hur myndig-
heten arbetar med de sjutton globala 
hållbarhetsmålen – sociala, ekonomiska 
och miljömässiga – som finns i FN:s 
Agenda 2030. Rapporten ingår i en 

övergripande rapport från Sverige  
till FN.

– Vi har identifierat att fjorton av 
målen berör oss och att vi faktiskt har 
jobbat med dem redan innan vi såg att 
de har koppling till Agenda 2030, säger 

Erica Gyllered, kvalitets- och miljöan-
svarig vid Fortifikationsverket.

Nu går arbetet vidare.
– Bland annat genom att konkreti-

sera hur vi kan arbeta mer aktivt med 
målen, säger Erica Gyllered.

Fortsatt forskning kring 
oexploderad ammunition

Fn:s hållbarhetsmål sätter agenda för arbetet

700 000 samtal och mejl

I de civila uppdragen ingår också att 
vara en expertmyndighet som stöder be-
slutsfattare som ska skydda exempelvis 
kraftverk, masstransportsystem och of-
fentliga byggnader.

Men i takt med upprustningen i omvärl-
den har beställningarna av traditionella 
militärforskningsuppdrag inom explo-
sivämnen, skydd mot stridsmedel, ver-
kans- och sårbarhetsvärdering och militär 
forensik för att nämna några områden, ökat 
markant. Det handlar också om att bygga 
upp ny grundkompetens inom exempelvis 
ballistik och detonik, områden som har 
utvecklats snabbt.

meningsfulla jobb
– Som tur är har vi lyckats behålla större 
delen av medarbetarna och deras kompe-
tens under nedgången. Nu söker vi dess-
utom sex nya medarbetare, berättar plats-
chefen Torgny Carlsson.

Trots att Grindsjön ligger en bit ut  
från Stockholm, brukar FOI ha lätt att re-
krytera.

– Eftersom vi kan erbjuda ett menings-
fullt jobb i den meningen att man får arbeta 
för landets säkerhet och samtidigt kan 
forska utan stress från kvartalsrapporter.

Vid Grindsjön pågår ett antal forsknings-
projekt som finansieras av Fortifikations-

verket, som i första hand syftar till att göra 
byggnader och skyddsrum säkrare.

– Ett projekt handlar om att göra tester 
för att se att kabelgenomföringar, stöt-
vågsventiler, luckor och dörrar inte läcker 
in farliga ämnen vid tryck eller stötar. Vi 
kontrollerar också om skyddsrummen vid 
internationella camper, ofta containrar 
skyddade av ett lager grus, står emot gra-
nater eller bilbomber, berättar överingenjör 
Rickard Forsén.

Ett annat projekt handlar om skydd mot 
explosioner i ammunitionsförråd. Ett tredje 
arbete som har pågått under en tid är forsk-
ning kring OXA, oexploderad ammunition.

– Fortifikationsverket vill ibland göra 
om gamla skjutfält till till exempel frilufts-
områden. Men det blir för dyrt att gräva 
upp all mark. Därför gör vi riskanalyser, 
och studerar hur man gör i andra länder, 
säger Rickard Forsén.

Inom ramen för forskning finansierad 
bland annat av Fortifikationsverket kom-
mer FOI att delta i ett forskningsprojekt 
tillsammans med systerorganisationer i 
Tyskland, Norge, Schweiz och USA där en 
större lastbilsbomb sprängs för att se hur 
det påverkar byggnader och andra kon-
struktioner.

Just större sprängningar är annars något 
som har flyttats ut från Grindsjön i takt 

med att antalet sommargäster ökar i trak-
ten. Fortfarande finns en sprängplats som 
tillåter en skyddsradie på sexhundra meter, 
men i dag sprängs alla laddningar på över 
femton kilo vid Försvarsmaktens anlägg-
ning i Älvdalen. Undervattensdetonationer 
görs nu enbart i havet utanför Muskö. n

En framgångsfaktor är  
att vi är duktiga på att  
göra försök. Här finns både  
experimentverksamhet och 
teoretiker, verksamheter  
som dagligen pratar med  
varandra.

”

Rickard Forsén vid öppning av vad som används 
för att mäta spridning av splitter från en bomb.

Två metallkasuner som har använts för att mäta  
vad som händer i en stridsvagn som beskjuts.

Delar av forskningen vid FOI i Grindsjön är världsledande.

Grindsjön
YTA: 7,5 kvadratkilometer.
AnTAL bYGGnAdeR: 98. Det mesta byggt 
på 1960- och 1970-talet. Det nyaste huset 
är en bastu från 2003.
TYP Av bYGGnAdeR: Ursprungsfastighetens 
gård och stall, kontor, kök, matsal, skjut-
banor, bensinstation och mekanisk verkstad. 
Flera laboratorier, bland annat kemi-, el-, 
strömnings- och förbränningslabb.
SPecIeLLA KRAv: Många specialbyggna-
der för provningsverksamheten. De ställer 
speciella krav, allt från att dörrarna ska 
klara undertryck från provningsplatser utan 
att deformeras till att elektrisk utrustning 
inte får utlösa explosioner i explosivlabben. 
Kräver säkerhetskontrollerad driftspersonal 
och entreprenörer.
dRIFT: Hyresgästen FOI är också Fortifika-
tionsverkets driftsentreprenör.
PLAneRAde nYInveSTeRInGAR:  

Anslutning av kommunalt VA i närtid.
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POrträttet marIa nOrrFalk

Maria Norrfalk är jägmästaren som blev generaldirektör och landshövding. 
Nu är hon ordförande för Fortifikationsverkets styrelse, med strategiskt an-
svar för Fortifikationsverkets nystart efter år av nedläggningshot. Men hon 
hinner också ta ansvar för tillväxten av unga spelmän i Dalarna.  
TexT TomAS eRIKSSon   FoTo JohAn dAnIeLSon

duvorna får vänta

Fakta

hon beSKRIvS Som en ”svensk ämbets-
man” på Wikipedia. En beskrivning hon är 
nöjd med.

– En ämbetsman är en högre tjänsteman 
utnämnd av regeringen, som oväldigt ska 
genomföra det uppdrag som regeringen 
har gett, utan att driva en egen agenda. Det 
är vad jag har gjort i 22 år, så det är en bra 
beskrivning.

Vilket jobb ser du som kronan på din 
karriär?

– Jag har haft turen att ha många intres-
santa jobb, jag kan inte säga att det var 
bättre att vara generaldirektör för Sida 
än att vara landshövding i Dalarna eller 
tvärtom. Det finaste var nog att bli heders-
doktor vid Sveriges lantbruksuniversitet. 
Jobben har man bara sex–nio år. Heders-
doktor är man livet ut.

Vilket är ditt ansvar och dina befo-
genheter som ordförande för Fortifika-
tionsverket? 

– Formellt är vi den högsta ledningen och 
ska i första hand ägna oss åt strategiska frå-
gor, som att besluta om verksamhetsplaner 
och investeringsramar, även om vi inte går 
in i detalj. Sedan ska vi se till att verket drivs 
effektivt med bra intern kontroll över verk-
samheten. Ytterligare ett viktigt arbete har 
varit att följa den organisationsförändring 
som har följt på de utredningar som ville 
lägga ner Fortifikationsverket, där en viktig 
uppgift har varit att skapa ETT verk med EN 
gemensam värde- och kunskapsgrund. Vik-
tigt är också att ha ett nära samarbete med 
departement och generaldirektör.

Hur förändras ditt jobb av det nya 
försvarspolitiska läget? 

– Förändringar inom försvaret påver-
kar Fortifikationsverket i hög grad. Det vi 
framför allt ser nu är kortare framförhåll-
ning med andra krav på flexibilitet och 
snabb leverans, ibland lite för snabb. Se på 
Gotland, då ser man att det finns saker som 
inte ens Försvarsmakten rår på. Skulle det 

bli ytterligare förseningar så är det lätt att 
Fortifikationsverket får bära hundhuvudet, 
fastän det handlar om formalia för byggna-
tion som ingen kan gå förbi.

Vilka är de stora utmaningarna för 
framtiden?

– Den framtida kompetensförsörjningen. 
Kraven på kompetens förändras hela tiden, 
bland annat inom miljöfrågor och fortifika-
tion. Därför är det bra att generaldirektör 
Urban Karlström har startat ett idéutbyte 

inom fortifikation med de nordiska län-
derna och Frankrike, ett samarbete som 
minskade under den tid det diskuterades 
om att verket skulle läggas ner. Vi måste 
attrahera kompetens till oss och vi är en 
verkligt bra arbetsgivare som kan erbjuda 
väldigt spännande byggtekniska lösningar. 
Men det gäller att sticka ut och att man kan 
tjäna lika mycket hos oss som om man byg-
ger höghus i Stockholm.

Du blir folkpensionär i mars. Blir det 
tid över till att mata duvor?

– Jag är redan där. När jag slutade som 
landshövding 2015 var det en väldigt stor 
förändring, eftersom jag är van att styra 
och ställa och alltid ha mycket att göra. Så 
jag har haft ett år med stor abstinens. Men 
då är det viktigt att ha intressanta uppdrag, 

samtidigt som jag inte vill vara exekutiv 
och ha varje dag intecknad. Så jag kommer 
inte att mata några duvor, men jag kommer 
att ge mig lite mer tid för att motionera, åka 
skidor, jaga och att träffa vänner.

När du slutade som landshövding i 
Dalarna avsade du dig presenter och bad 
folk sätta in pengar på en fond för unga 
spelmän. Hur har det gått?

– Mycket bättre än jag vågade tro. Bak-
grunden var att många ville ge mig ett 
minne när jag slutade, men jag har redan 
flera hundra dalahästar, så jag valde att 
inrätta ett stipendium som skulle göra det 
möjligt för unga spelmän att få komma till 
de gamla läromästarna och lära av dem. Det 
kom in 165 000 kr. I somras var jag på Bing-
sjöstämman och delade ut 15 000 vardera 
till fyra unga musiker.

Försvaret är en genuint manlig värld. 
Vilka för eller nackdelar finns med att 
vara kvinna i den sfären?

– Du, när jag började i skogen, så var 
det värre än försvaret. Jag var den fjärde 
kvinnliga jägmästaren som utexamine-
rades i Sverige och den första kvinnliga 
jägmästaren i Domänverket. Jag var den 
första kvinnliga länsjägmästaren och första 
kvinnliga generaldirektören i Skogsstyrel-
sen. Men jag har aldrig upplevt det som ett 
problem att vara kvinna i en manlig värld, 
ofta är det tvärtom.

Du är jägmästare och tidigare gene-
raldirektör, hur anser du att Fortifika-
tionsverket sköter sin skog?

– Vi är en stor skogsägare med  
hundratusen hektar produktiv skog, med 
många fantastiska naturområden som 
är unika eftersom de har skyddats från 
mänsklig påverkan. Vårt skogsbruk ska ha 
försvarspolitiska förtecken, men vi tjänar 
en hel del pengar på den skog vi kan av-
verka eftersom vi har en bra marknadspo-
sition utan bindningar till stora ägare eller 
intresseföreningar. n

nAmn: maria norrfalk. åLdeR: 65 år. uPPdRAG: styrelseordförande i fortifikationsverket och future forests. vice ordförande i världsnaturfondens 

förtroenderåd. styrelseledamot i slu, Bergvik skog aB, econova aB, kungliga skogs- och lantbruksakademin och sveriges hembygdsförbund.   

TIdIGARe Jobb I uRvAL: länsjägmästare, forskningschef skogsforsk, generaldirektör skogsstyrelsen, generaldirektör sida och landshövding i dalarna. 

boR: i uppsala och i vik på österlen. FRITIdSInTReSSe: Jakt, skidåkning på alla bredder, golf (24 i handikapp) och matlagning (är medlem i svenska 

viltmatsakademin). deT TRodde du InTe: Jag är bra på att sticka irländska tröjor.

Vi måste attrahera 
kompetens till oss och 
vi är en verkligt bra 
arbetsgivare som kan 
erbjuda väldigt spän-
nande byggtekniska 
lösningar.

”
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hIstOrIa

KARLSboRG äR en Av de största samman-
hängande fästningar som har byggts  
i Sverige. Men det hade sannolikt aldrig 
blivit någon Karlsborgs fästning alls om det 
inte hade varit för förlusten av Finland. När 
den östra riksdelen hamnade under rysk 
kontroll efter kriget 1808–09 så försämrades 
Sveriges strategiska situation dramatisk. 

Ryska trupper stod på Åland och kunde 
snabbt rikta överraskande angrepp mot 
valda delar av den svenska kusten, och inte 
minst Stockholm. 

Det stod tidigt klart att Sverige inte hade 
råd att bygga ut och bemanna det fasta för-
svaret längs kusten. I stället väcktes redan 
i oktober 1809 förslaget om en centralfäst-
ning inne i landet. Idén kom från Baltzar 
von Platen, mannen bakom Göta Kanal. 
Så det var knappast en slump att kanalen 
mynnande ut vid Rödesund, det blivande 
Karlsborg.

Tanken med centralfästningen var att 
arméns huvudstyrka sakta skulle dra sig 
inåt landet och därmed tvinga den sanno-

likt överlägsna motståndaren att sträcka 
ut sina försörjningslinjer. När man väl var 
framme vid Karlsborg skulle den stå emot 
en belägring till dess angriparen var så 
försvagad att en motoffensiv kunde inledas 
och fienden kastas tillbaka i havet. 

nybyggarstaden
På sommaren 1819 kommenderades forti-
fikationsmajoren Per Södermark från 
Landskrona till Västergötland. Tillsam-
mans med arbetskommenderat befäl och 

soldater från Skaraborgs regemente fick 
han börja bygga upp en liten nybyggarstad 
med smedja och kalkugn, och en brygga 
som sjövägen kunde ta emot sten och 
annan byggnadsmateriel. Sedan påbörjades 
avtäckning, kartläggning och diverse borr-
ningsarbeten. Det inköpta hemmanet Vanäs 
fick ge namn åt den blivande fästningen. Så 
var arbetena i gång. De skulle komma att 
vara i 90 år.

Efter flera planer och utkast fastställdes 
1835 ett förslag av Johan af Kleen. Han hade 
hämtat inspiration från Tyskland och före-
slog att udden genom ett slutvärn skulle 
skäras av från strand till strand längs sin 
bas. Slutvärnet skulle stödjas av vallgravar, 
bastioner, kurtiner och kaponjärer. Det var 
ett sinnrikt system som skulle skapa ett 
djupförsvar framför slutvärnet. 

Efter inte mindre än 22 års arbete  
stod det 680 meter långa slutvärnet fär-
digt år 1866. Det var inte mindre än 263  
kanonportar riktade mot fronten. Hela 
fästningen skulle bemannas av åttatusen 
man. Vid ett besök år 1832 passade kung 
Karl XIV Johan på att döpa om fästningen 
till Karlsborg. Under hela 1800-talet  

fort satte förstärkningsarbetena, för att 
motverka vapenutvecklingen mot allt  
kraftigare belägringsartilleri. År 1889 
började man uppföra stöd i form av per-
manenta verk, delvis insprängda i berget, 
på Vaberget några kilometer väster om 
Karlsborg. 

En viktig del av den ursprungliga planen 
var att man skulle anlägga sidofästningar 
vid Vätterns båda ändar, vid Jönköping och 
Askersund, för att tappa angriparen på 
kraft innan denne eventuellt nådde huvud-
fästningen. Men ekonomin satte stopp  
för det och i stället fick Karlsborg stå på 
egna ben.

Färdig först 1909
Till Karlsborg skulle regeringen fly i ett 
krisläge, här skulle riksdagen samman-
träda i fästningskyrkan och här skulle 
Riksbankens guldreserv lagras. Först år 
1909 förklarades fästningen för färdig-
byggd, men redan 1925 upphörde den att 
vara krigsfästning. I stället blev Karlsborg 
landets, vid sidan av Boden och Karlskrona, 
största utbildningsgarnison.

Men att locka fienden djupt in i det egna 

landet skulle tveklöst leda till stora civila 
förluster och mängder av flyktingar, aspek-
ter som försvarsplanerarna aldrig diskute-
rade. 

Inte heller fördjupade man sig i risken 
för en kollaps för stridsmoralen när reti-
rerande soldater tvingades att utan strid 
lämna hembygd och familjer till fienden. 
Under 1800-talet växte också en militär 
opinion för att man inte utan strid kunde 
överge landets huvudstad. På 1850-talet in-
leddes fästningsbyggen runt Stockholm och 
1863 stod en ny fästning klar vid Vaxholm, 
några år senare följd av Oscar- Fredriks-
borg.

Därmed var centralförsvarsprincipens 
grundidé urholkad, men arbetet på Karls-
borg fortsatte ändå. Den svenska försvars-
politiken hade därmed landat i ett både 
och, där inget försvarsalternativ fullföljdes 
konsekvent eftersom försvarsanslagen, 
självfallet, inte räckte till allt. Men det 
arbete som Per Södermark och hans kom-
menderade soldater inledde på sommaren 
1819 fullföljdes i alla fall, och därmed växte 
fästningen fram där Göta kanal möter  
Vättern. n

stoppklossen
Centralförsvaret var den strategi som skulle kunna stoppa en överlägsen fiende. 
Vid fästningen i Karlsborg skulle invasionen och en utmattad fiende  
drivas tillbaka. Lars Ericsson Wolke, professor i historia vid Försvarshögskolan, 
berättar om ett arbete som pågick i 90 år och om en strategi som nog inte  
var så bra som dess upphovsmän trodde.
TexT LARS eRIcSon WoLKe  FoTo JohAn dAnIeLSon och mARIA SvenSSon

Det 680 meter långa slutvärnet stod klart 1866. År 1909 ansågs fästningen färdigbyggd. Redan 1925 upphörde den att vara krigsfästning. Kyrkvalvet tar besökarna till kyrkan och museet. Fästningen ligger på Vanäs udde som går ut i Vättern.

6 000-8 000 man skulle bemanna  
fästningen som också skulle inrymma den 

svenska guldreserven. Riksdagen skulle 
sammanträda i fästningskyrkan.

hIstOrIa
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uT moT SKäRGåRden ligger ett av För-
svarsmaktens nedlagda fort, en del av 
Stockholms gamla fasta försvarslinje. For-
tet byggdes vid tiden runt första världskri-
get med syfte att skydda huvudstaden från 
anfall från Östersjön. 

Nu har bergrummet blivit ett skydds-
objekt på ett helt annat sätt. Här lever en 
vital och växande fladdermusgrupp och 
hela åtta av de nitton arter som finns i Sve-
rige har observerats. 

– Det är mörkt, kallt och fuktigt. Perfekt 
miljö för fladdermöss att övervintra i, säger 
Tom Arnbom.

Fladdermöss har en kroppstemperatur 
på fyrtio grader. På vintrarna sover djuren 
och temperaturen går ner till sju grader. På 
våren vaknar de till och ger sig ut på jakt 
efter mat.   

Samarbetet mellan myndigheten och 
WWF började 2009. Den pensionerade ma-
joren Harry Lantz, då konsult hos Fortifi-
kationsverket, arbetade med avvecklingen 
av försvarsanläggningar i Stockholms-
regionen. Han såg att det fanns gott om 
fladdermöss i bergrummen och insåg att 
djuren skulle dö om alla öppningar göts 

igen. WWF kontaktades och en inventering 
gjordes. Där det fanns fladdermöss stop-
pades igengjutningarna. I stället konstru-
erades speciella inflygningsöppningar som 
påminner om brevinkast. Anläggningar 
döptes till ”Bat forts”, ett uttryck som med 
stor förtjusning uppmärksammades av 
amerikanska medier.  

Fladdermössen är hotade. Det moderna 
jord- och skogsbruket samt utdikningen av 
våtmarker medför att mygg och andra in-

sekter, fladdermusens främsta föda, mins-
kar. Varje djur beräknas äta mellan fyratu-
sen och sextusen insekter per dygn. Lador 
och skjul där fladdermusen kan övervintra 
blir alltmer sällsynta. 

På Fortifikationsverket tar man skyddet 
av djuren på största allvar. 

– Vi ska främja artrikedomen, dessutom 
är det jätteroligt att göra en insats för flad-
dermössen, säger Annika Agneson, projekt-
ledare på Fortfikationsverket. 

b SVERIGE
PORTO
BETALT

avsändare:
Fortifikationsverket
631 89 eskilstuna

Från befästa bergrum till fort för fladdermöss. Försvarets nedlagda 
bergutrymmen har blivit oaser för hotade fladdermusarter. 
– Vi är otroligt glada över Fortifikationsverkets insatser, säger Tom Arnbom,  
biolog vid Världsnaturfonden.
TexT FRedRIK heLmeRTz  FoTo  Tom ARnbom

Fladdermöss tar skydd
Brunlångöra är en av åtta fladdermusarter som tagit sig in i ”bat-fortet” genom gallret i betongplattan. 

Inför igengjutningen av bergutrymmet diskuterades lösningar som skulle gynna fladdermöss, hålla människor ute och 
samtidigt vara praktiskt genomförbara. Inventeringar genomfördes dessutom av hänförda fladdermusexperter. 


