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förvaltare med
många bollar i luften

hela världen
testar i vidsel

Byggstart
på Gotland

nummer ett 2018

Fortifikationsverket har köpt hamnen i Fårösund för  
20 miljoner kronor.

– Regeringen har beviljat köpet och tillträde sker den  
30 april. Därmed har staten rådighet och kontroll över 
två hamnar på Gotland, Kappelshamn och Fårösund, 
säger Göran Wahlström, chef projektavdelningen,  
Fortifikationsverket.

Generaldirektören för Försvarsmakten, Peter Sand-
wall, är nöjd.

– Tillgången till kritisk infrastruktur stärker vår  
försvarsplanering. Vi får nu ytterligare möjligheter vad 
gäller den militära närvaron på Gotland.

10
fmv leder
utvecklingen

22 
kasernernas 
halvsekel

På nåGRa Få åR har de säkerhets- och försvarspolitiska förut sätt-
ningarna kraftigt förändrat den nationella försvarspolitiken, som 
gått från töväder till ett betydligt bistrare klimat. Den nuvarande 
Försvars beredningen talar i dag om att vårt försvar ska klara 
höjd beredskap och krig i minst tre månader, vilket kommer att 
kräva en stor omställning i försvarssektorn – allt på grund av det 
försämrade säkerhets läget.

Vi märker det tydligt bland försvarsmyndigheterna. Själva måste  
vi följaktligen öka resurserna för att kunna leverera i tid och med  
kvalitet. Våra nyinvesteringar når dryga två miljarder under 
2018, vilket är mer än en fördubbling på ett par år. För våra med-
arbetare som tidigare satt upp till-salu-skyltar runt om i landet 
gäller i dag förvärv snarare än försäljning.

Vår kompetens inom fortifikation får allt större betydelse, och 
efterfrågas både militärt och civilt. Vi arbetar med design av 
morgondagens anläggningar, planerar internt för höjda bered-
skapskrav och vi går noggrant igenom behovet av krigsplacerad 
personal. Det omfattande arbetet att bygga upp ett starkt total-
försvar påverkar alltmer vår verksamhet och de krav som ställs, 
inte bara i fred utan även under höjd beredskap och krig. Läs mer 
i vårt reportage kring Försvarsberedningen.

Det här blir den sista ledaren för mig. Jag vill tacka alla som jag 
träffat, arbetat med och som bidragit till att vi nått dit vi nu  
befinner oss. Ingen nämnd – ingen glömd. Under mina dryga sex 
år som generaldirektör har vi gått från beslutad nedläggning till 
nystart. Vi har utvecklat en långsiktig strategi utifrån uppdraget 
att skapa en modern, effektiv och hållbar verksamhet. Fokus lig-
ger på att leverera ökad nationell försvarsförmåga, att bli en stra-
tegisk fastighetsägare samt en innovativ och grönare förvaltare.

Jag kommer nu att lämna över stafettpinnen. Men loppet fort-
sätter och hastigheten ökar. Fortifikationsverkets uppgift är stor 
och alltmer central i arbetet att bygga ett starkt totalförsvar åt 
hela Sveriges befolkning i en alltmer orolig tid.

från avveckling
till höjd beredskap 

Det omfattande 
arbetet att bygga 
upp ett starkt  
totalförsvar på-
verkar alltmer  
vår verksamhet 
och de krav som 
ställs, inte bara 
i fred utan även 
under höjd bered - 
skap och krig. 

”

urban karlström 
Generaldirektör
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Bild kari kohvakka

Beredning med
fokus på krigets krav
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sverige står inför en historisk ökning av försvarskostnaderna,  
troligen den största sedan Försvarsbeslutet 1942. Och för första 
gången sedan år 2000 är krigets krav centrala. Försvars beredningens 
huvudsekreterare tommy Åkesson berättar om arbetet som lägger 
grunden för Försvarsbeslut 2020. TExT Tomas EriKssoN  

Nytt försvar 
med krig i fokus

Övning, strid i bebyggelse,  
Härnösand. Krigets krav är centrala 
i arbetet med Försvarsbeslut 2020, 
som kommer att innehålla en  
kraftfull förstärkning av både det 
civila och militära försvaret.
bild bezav MahMod / FörsvarsMakten
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De politiska deklarationerna  
indikerar att vi går mot ett försvars-
beslut där ökningen av försvars-
budgeten blir historisk.”

tt få politiker från åtta partier 
att enas om en skrivning  
låter som en mardröm.  
Men enligt Försvarsbered-
ningens huvudsekreterare 
Tommy åkesson är det 

inte alltid så svårt som det låter när det 
kommer till försvarsfrågor.

– Frågorna i sig är sällan kontroversiella, 
det är snarare ambitionsnivåer som disku-
teras. Men mycket beror på i vilket politiskt 
läge ett beslut ska tas, och visst händer det 
att skrivningarna blir vaga eftersom de 
bygger på minsta gemensamma nämnare. 
Men jag måste säga att skrivningarna i den 
rapport som Försvarsberedningen lämnade 
den 20 december 2017 är de mest detal-
jerade jag varit med om, och samtidigt de 
som varit lättast att få enighet kring.

Tommy åkesson vet. Den gamle reserv-
officeren med rötter i insomnade Dalrege-
mentet i Falun blev sekreterare i Försvars-
beredningen 2008 och huvudsekreterare 
2012. 

I Försvarsberedningen ingår tre social-
demokrater, tre moderater och en repre-
sentant vardera från de andra riksdags-
partierna. Beredningen ligger periodvis 
vilande, men när det är dags för ett nytt 
försvarsbeslut görs den aktiv. 

– Hela idén med beredningen är att 
regeringen ska ha en dialog med de andra 
partierna i riksdagen inför ett försvars-
beslut. Står alla partier bakom ett förslag 
väger det riktigt tungt, men framför allt vill 
inte regeringen riskera att lämna ett förslag 
om centrala frågor i försvars- och säker-
hetspolitiken som avvisas av riksdagen, 
säger Tommy åkesson.

Försvarsberedningen lade i december 
fram en delrapport med inriktningen för  
totalförsvaret och utformningen av det 
civila försvaret som pekade på en historisk 
satsning på det civila försvaret. Kapitlet 
”Utgångspunkter för totalförsvaret” ger 
också en antydan om satsningen på det 
militära försvaret, med ett tydligt fokus på  
ett nationellt försvar.

– Försvarsberedningen tar inte beslut om 
pengar. Men för det civila försvaret finns 
en uppskattning på 4,2 miljarder årligen i 
slutet av perioden 2021–2025, vilket är un-
gefär lika mycket som när vi senast hade ett 
civilförsvar. Men denna gång satsas också 
4 miljarder på krisberedskap, vilket gör det 
till 8 miljarder, säger Tommy åkesson.

matlager
– Tittar vi framåt, på försvarsbeslutet för 
det militära försvaret, så finns visserligen 
inga beslut. Men de politiska deklaratio-
nerna indikerar att vi går mot ett försvars-
beslut där ökningen av försvarsbudgeten  
blir historisk. Vi får kanske gå tillbaka till 
1942 för att hitta en motsvarighet. 

när det gäller uppbyggnaden av det 
civila försvaret finns det röster som hävdar 
att 2000-talets nedrustning gett Sverige ett 
utmärkt läge, eftersom landet slipper dras 
med gamla strukturer, som exempelvis 
Finland som har behållit sina gamla bered-
skapslager. Tommy åkesson är tveksam.

a
– Det är klart att det finns fördelar att 

bygga utifrån ett vitt papper. Men det hade 
nog varit bättre att starta i Finlands läge, 
det hade i alla fall blivit billigare. Exempel-
vis har det visat sig att Sverige visst behö-
ver matlager, trots att den tanken tidigare 
avvisats. I det scenario som beredningen 
har satt upp, som innebär tre månader med 
svåra samhällsstörningar och en begrän-
sad import, ser vi att det fortfarande krävs 
en grundläggande livsmedelsberedskap 
för att klara ett elementärt kaloriintag för 
befolkningen.

– Under resans gång har vi sett att det 
finns en god anledning till att de regelverk 
och uppbyggnader, som på senare år  
betraktats som förlegade, en gång fanns. 
Det gäller än i dag, fortfarande kräver sam-
hället saker som drivmedel, elsäkerhet och 
livsmedelsförsörjning.

Hur ser beredningen på nya, ökade 
cyberhot, en form av hot som befinner 
sig i en snabb teknikutveckling?

– Så nya är de inte, it-angrepp har fun-

nits med som ett hot sedan 2000. Försvars-
beslutet 2009 hade ett stort fokus på en bred 
hotbild, men använde då inte ordet ”krig”. Så 
den stora skillnaden är att den nu diskuterar 
cyberhot också utifrån krigets krav.

Hur ser Försvarsberedningen på vår 
tids terrorism?

– Den konstaterar att den finns, men att 
terrorism primärt ligger inom krisbered-
skapen. Däremot noteras att främmande 
makt kan använda terrorism som instru-
ment, där terrorism och exempelvis speci-
alförband flyter ihop.

fler efter Gotland
Fortifikationsverket har en tämligen blyg-
sam roll i delrapporten om civilförsvaret. 
Men får en desto viktigare roll i delen om 
det militära försvaret som publiceras  
senast den 19 maj 2019.

– Ska Sverige utöka krigsorganisationen 
så måste vi säkra att vi har de faciliteter 
som krävs. Vi måste titta på vilka anlägg-
ningar som ska sättas i skick och bygga nya 

Försvarsberedningens rapport kring totalförsvaret indikerar en satsning på över 8 miljarder per år till civilt försvar och 
krisberedskap. Tommy Åkesson har jobbat i Försvarsberedningen sedan 1990-talet. Bild Johan danielson

I maj 2019 lägger Försvarsberedningen fram en rapport om det militära försvaret för åren 2021–2025. Politiska  
deklarationer indikerar att vi får se den största ökningen av försvarsutgifter sedan 1942. Bild försvarsmakten

Bild försvarsmakten
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anläggningar. Jag tror inte att etableringen 
på Gotland blir det sista regementet som 
byggs, säger Tommy åkesson.

– Men jag är rädd för att kompetensen 
inom fortifikatoriskt skydd kommer att bli 
en trång sektor. För inom civilförsvaret ska 
ett stort antal skyddsrum inventeras och 
iordningställas. Dessutom kommer det att 
ställas stora krav på fortifikatoriskt skydd 
för det militära försvaret. Tiden är förbi när 
man planerar en stridsledningscentral i en 
barack ovan jord i Enköping, vilket var nära 
att ske en gång.

Hur ska civila beslutsfattare skyddas?
– Regering och centrala myndigheter bör 

ha reservuppehållsplatser. I första hand 
handlar det om en inventering av platser. 
Men staten har sålt av en del anläggningar 
som den kan komma att få köpa tillbaka, 
precis som på Gotland.

Etableringen på Gotland har dragit 
ut på tiden. Borde inte en upprustning 
kunna ske snabbare med tanke på de 
resurser som nu tillförs? 

– Jo, men hastigheten handlar mer om 
processer än resurser och dagens samhälle 

och regelsystem gör att det inte är lika lätt 
som under andra världskriget. Pengar är en 
ambitionsfråga, det går att få fram. Svårare 
är det att få effekt med alla beslutsproces-
ser. Jag tror att det som hänt på Gotland kan 
leda till att vi hamnar i en diskussion om 
regellättnader, det gäller möjligheterna att 
överklaga eller att tidsramarna ska styras 
av arkitekturtävlingar. För vi har inte hur 
mycket tid som helst, det är ett säkerhets-
politiskt läge som kräver att vi gör något.

Hur kan svensk försvarsplanering 
bli bättre på att ta med infrastruktur i 
inköpsbeslut?

– Beredningen ska titta på de struktu-
rella utmaningarna i nästa rapport, och vi 
har… hur ska jag uttrycka det … eh, en his-
torik av bristande precision i kostnadsut-
vecklingskalkylerna. Samtidigt måste man 
resonera kring vad man ska ha infrastruk-
turen till. Vi kan bygga jättefina hangarer 
till Jasplan, men de kommer absolut inte att 
användas i krig. Så vi bör hitta investeringar 
som kan användas både i krig och fred.

Några oväntade problem som dykt 
upp på vägen?

– Ett problem vi ser är att Sverige har 
tappat den kultur som innebar att sam-
hället kunde hantera hemligheter och 
säkerhetsklassat material. Det har lett till 
att Försvarsmakten inte kan delge sin pla-
nering för länsstyrelser och kommuner, för 
där finns ingen personal som är säkerhets-
klassad, där finns inte ens säkerhetsskåp 
och där saknas säkra system för att hantera 
känslig information.

Hur stor är risken för krig? 
– Jag tycker att diskussionen om  

san no likheter som startade efter vår del - 
rapport har gått fel. Det Försvarsbered-
ningen konstaterade var att det kan 
komma ett anfall, men att det är svårt att 
bedöma sannolikheten. Säkerhetspolitiken 
styrs av några miljarder människors  
sociala interaktioner, dessa är omöjliga  
att kartlägga eller bedöma med någon 
större precision.

När har vi ett tillräckligt starkt för
svar? 

– Det vet man först när man vunnit eller 
förlorat kriget. Men det yttersta syftet med 
ett försvar är att vara krigsavhållande.  n

 D et hindrar inte generaldirek- 
tör Urban Karlström från att 
vara mycket nöjd med Försvars-
beredningens delrapport  

om totalförsvaret.
– Den är välskriven och med en tydlig 

inriktning för hur försvarspolitiken bör 
förändras. Det är också bra för Sverige med 
en bred politisk enighet i försvarsfrågan. 
Och redan i detta skede finns en hel del för 
myndigheterna att ta tag i.

Vad finns det för Fortifikationsverket 
att ta tag i?

– Vi måste fortsätta att titta på vårt  
arbetssätt vid höjd beredskap. För det kom-
mer att innebära 24/7-täckning på vissa 
anläggningar, vilket leder till att vi måste 
flytta ut resurser dit. Vi måste också se på 
hur vi ska samspela med å ena sidan För-
svarsmakten och å andra sidan det civila 
försvaret, och vilken kompetens vi behöver 
för det. Där har vi inte alla ingångsvärden 
än, vi vet exempelvis inte hur den regionala 
strukturen kommer att se ut.

Tommy Åkesson beskriver hur  
kompetensen inom fortifikatoriskt 
skydd kan bli en trång sektor. Vad  
gör Fortifikationsverket för att  
motverka detta?

– Fortifikatoriskt skydd är skydd mot 
vapenverkan. Eftersom vapenteknologin 
utvecklas är det oerhört viktigt att vi har 
tillgång till spjutspetskunskap. Vi har en 
kärna med experter, men vi måste liera oss 
med andra grupper med specialkunskaper. 
För att komma åt spjutspetsteknologi inom 
akademin har vi skapat ett samarbete med 
flera forskningsmiljöer, bland annat RISE-
koncernen. Vi har också slutit samarbets-
avtal med Fortifikationsverkets motsva-
righeter i Frankrike och Tyskland och vi är 
inställda på att kunna sluta ett samarbets-
avtal med USa under 2018.

Vad händer på förrådssidan?
– I Försvarsmaktens utveckling av strate-

gier och taktiska överväganden ingår att gå 
från centrala förråd till att placera ut mate-
riel i landet för att minska sårbar heten. För 
oss innebär det säkert att vi behöver inves-
tera i nya förråd som sedan ska driftas.

Vad händer med Fortifikations
verkets personal vid höjd beredskap?

– Vi måste krigsplacera vår personal,  
för att säkerställa att vi har personella 
resurser för de arbetsuppgifter vi står inför 
vid en höjd beredskap. Det ska vara klart 
under 2018.

I maj 2019 kommer Försvarsbered
ningen med en rapport kring det mili
tära försvaret. Vad önskar du dig av den?

– Jag förväntar mig att man tar fasta på 
försvarets långsiktiga behov, och att det 
tillförs de resurser som krävs för den om-
värld vi befinner oss i. Jag önskar också att 
det ska finnas samma enighet och klarsyn 
som kring totalförsvaret. Sedan skulle det 
vara värdefullt om vår kompetens kunde 
komma in tidigare i processen, så att vi kan 
peka ut vad nya vapensystem kräver av 
infrastruktur. Den prislappen borde vara 
på bordet när politikerna tar ställning, 
liksom vilken tid som krävs för att planera 
och bygga nödvändig infrastruktur.

bråda tider väntar
upprustningen av det svenska totalförsvaret innebär  
en fördubbling av Fortifikationsverkets investeringsvolym.  
Dessa investeringar ska dessutom driftas i framtiden. 
så bråda tider väntar.

”

”

Vi har inte hur 
mycket tid som 
helst, det är  
ett säkerhets-
politiskt läge som 
kräver att vi gör 
något.

Bild Johan danielson

Efter att det svenska försvaret under en lång tid varit inriktat på insatser utomlands, så måste både verksamheter och kunskaper återuppbyggas,  
det gäller det civila försvaret såväl som det militära. Men det är ett jobb som tar tid och kostar stora pengar. Bild försvarsmakten

Eftersom vapen - 
teknologin ut-
vecklas är det 
oerhört viktigt 
att vi har tillgång 
till spjutspets-
kunskap.

> DEN 9 jaNuari 2017
Försvarsberedningen gavs nya  
anvisningar.

> DEN 20 DEcEmbEr 2017
Delrapporten ”motståndskraft – inrikt-
ningen av totalförsvaret och utform-
ningen av det civila försvaret 2021–2025” 
överlämnades till försvarsministern.

> sENasT 14 maj 2019  
Försvarsberedningen överlämnar  
slutrapport till försvarsministern. 

> HösTEN 2019
remiss till berörda myndigheter  
med inbjudan att kommentera  
Försvarsberedningens rapporter och 
lämna underlag inför kom mande  
försvarsinriktningsproposition för  
perioden 2021–2025.

> HösT/viNTEr 2019
Proposition utarbetas i regerings- 
kansliet.

> mars 2020 
Proposition överlämnas till riks dagen. 

> juNi 2020
riksdagen beslutar om propositionen.

> 1 jaNuari 2021  
Den nya inriktningen börjar gälla.



10    öppe t hus #1 /2018 #1 / 2018 öppe t hus    11

POrträttet Göran mÅrtenssOn

Försvarets materielverk ska förse den svenska Försvarsmakten med  
försvarsmateriel och tjänster. Det är ett arbete som börjar med omvärlds
bevakning och vidare med teknik, upphandling, vidmakthållande, test  
och evaluering för att sluta med avveckling. 
TExT Tomas EriKssoN   bilD aNNa simoNssoN

försörjer försvar

GENEralDirEKTör Göran Mårtensson 
anser att Sverige och FMV har ett väl  - 
ut vecklat system där Försvarsmakten  
pro ducerar krigsförband, upprätthåller 
beredskap och genomför insatser och där 
en fristående myndighet sköter materiel-
försörjningen.

– Talar man principiellt så är jag av 
den uppfattningen att det är bra att För-
svarsmakten tar ansvar för att producera 
krigsförband, öva, nyttja dem operativt 
och upprätthålla beredskap. FMV ansvarar 
för materielförsörjningen och ska omsätta 
Försvarsmaktens krav till teknik och avtal 
mot försvarsindustrin, och det är ett annat 
kompetensområde.

– Vi tittar naturligtvis på hur andra 
länder löser uppgiften att materielförsörja 
sina försvarsmakter. andra västeuropeiska 
länder har – eller så går de mot – organi-
sationer eller myndigheter som har den 
här blandade och breda kompetensen med 
ingenjörer och tekniker, officerare, jurister, 
ekonomer, inköpare med flera. I Sverige har 
vi haft det systemet sedan 1968.

Kan du beskriva FMV:s roll i den ut
byggnad av försvaret vi ser nu?

– Samma som tidigare. Vi förser För-
svarsmakten med försvarsmateriel och 
tjänster och har ett långsiktigt livscykel-
perspektiv på det vi upphandlar. Vi köper 
varor och tjänster som vi testar och eva-
luerar, uppgraderar och modifierar. Och vi 
avvecklar när det är dags. 

Hur stor är verksamheten?
– Vi omsätter runt 20 miljarder kronor 

per år. Vi har runt 800 pågående projekt, 
och startar ungefär 200 projekt varje år och 
avslutar lika många. Vi har i dag cirka 3 400 
anställda.

Vad är er styrka?
– Kompetensbasen. Vi ska ha en bred 

och balanserad kompetens i teknik och i 
materielens livscykel. Vi ska ha kompetens 
i hur materielen ska användas av den slut-
liga mottagaren soldaten eller sjömannen 
och vi måste ha kompetens i affärs- och 
juridikfrågor. allt för att kunna uppnå goda 
upphandlingar och avtal.

– Och vi samarbetar med flera aktörer 
i arbetet med att titta mot forskningens 
framkant för att hitta lösningar för mor-
gondagen.

Det svenska försvaret upprustas. 
Dessutom ser vi en snabb teknikutveck
ling. Vad innebär det för FMV?

– Det är omvärldsläget som styr För-
svarsmaktens operativa förmågeutveckling 
och utvecklingen av förband och materiel. 
Hittills har vi lyckats svara upp mot den 
ökade ambitionen. Teknikutvecklingen går 

mycket fort inom några områden, som aI, 
cyberkrigföring, rymd, radar och obeman-
nade farkoster. Vid upphandlingar och när 
vi väljer system måste vi väga in möjlig-
heterna att snabbt kunna uppgradera. Men 
vi har ett modernt försvar, som även om det 
inte är så stort ligger i teknikens framkant. 
Vi har tidigare haft förmåga i Sverige att 
hänga med i teknikutvecklingen och den 
måste vi behålla.

Lyckas ni rekrytera i takt med att 
behoven ökar och förändras?

– Vi är marknadsutsatta och det finns  
en stor efterfrågan på yrkesgrupper som 
exempelvis upphandlare, ingenjörer och 
tekniker. Men vi har en hel del att locka 
med, som att vi har uppdrag som omsätter 
20 miljarder per år där vi arbetar med allt 
från högteknologiska flygplan och  
ubåtar till mängdmateriel. 

Ingår ni i många internationella sam
arbeten?

– Ja, Sverige är inte självförsörjande så vi 
måste få tillgång till teknik från internatio-
nella aktörer. Vi måste kunna skapa för-
sörjningstrygghet i alla beredskapsgrader. 
Eftersom vi arbetar på en hög teknisk nivå 
och har en kompetent försvarsindustri så 
samarbetar många länder gärna med oss. 
Vi kan ta fram kostnadseffektiva strids-
flygplan, ubåtar och stridsfordon, så det är 
klart att vårt kunnande värderas högt.

FMV har testverksamheter runt om i 
landet. Vad gör ni där?

– I Vidsel testar vi långräckviddiga 
vapen, flygplan och robotar. I Linköping 
testas flygplan. I Karlsborg testar vi  
ammunition och vapen, och där har vi även 
klimatanläggningar med extrem värme 
och kyla. I Skövde testar vi stridsfordon 
och i Enköping genomför vi lednings- och 
kommunikationstester. I Karlskrona görs 
marina tester och i Älvdalen genomför vi 
skjutprov. alla dessa anläggningar skapar 
en bred bas för utveckling och det inne-
bär att många internationella partner vill 
komma hit och testa.

Övning är en del i det arbete som ska 
ge Sverige ett starkare försvar. Hur vik
tig var Aurora 17 för FMV?

– Den var viktig för oss eftersom det var 
den första riktigt stora övningen på över 
tjugo år, där vi övade större eller högre för-
band. Vi övade hur vi kan samarbeta med 
Försvarsmakten och inom FMV. 

Har ni ett bra samarbete med Fortifi
kationsverket?

– Det fungerar bra. Vi har en kontinuerlig 
dialog mellan myndigheterna och jag och 
Fortifikationsverkets generaldirektör har 
möten i god anda med jämna mellanrum. 
Vi har också visat upp goda exempel på 
samarbete i närtid, som flygledartornet 
i Vidsel, återetableringen på Gotland och 
infrastrukturen på F17 i Ronneby.

Hur kan Fortifikationsverket göra ert 
jobb lättare?

– Det är enkelt. FMV önskar ändamåls-
enlig och kostnadseffektiv infrastruktur. n

 
Teknikutvecklingen  
går mycket fort  
inom några områden, 
som AI, cyberkrig-
föring, rymd, radar  
och obemannade 
farkoster.

”

NamN: Göran 

mårtensson.

ÅlDEr: 57 år. 

jobb: General

direktör försvarets 

materielverk.

Karriär: inleddes vid 

a3 i kristianstad.  

GenerallöJtnant. 

kom till fmv från 

tJänsten som för

svarsmaktens insats

chef och chef för 

insatsledninGen.

friTiDsiNTrEssEN: 

träninG och  

litteratur, Gärna  

om historia.

DET vissTE Du iNTE: 

har spelat i tv

pucken.



Ida Hamelius gillar utmaningar. Under sin första tid på Fortifikations
verket har hon fått det hon gillar, med råge. Krav på att snabbt  
ordna fram flyktingboenden, upptäckten av miljögift i en brunn  

och illegala bosättare har gett henne tuffa uppgifter.
TExT Niclas carroN  bilD joHaN DaNiElsoN

et har snöat ymnigt under hela 
natten och ett par plusgra-
der och regn på morgonen 
gör att marken på Uppsala 

garnison är täckt av ett tjockt 
lager slask. Ida Hamelius, för-

valtare i region Mitt, möter oss, i röd kappa 
och med skarp blick. Den här dagen står två 
möten och en hel del annat på agendan. Då 
har hon ändå rensat undan en del saker för 
att ställa upp på en intervju.

Hennes arbete som förvaltare av fastig-
heter spänner över ett stort område – Gävle-
borgs län, Dalarnas län, Värmlands län, Öre-
bro län och Uppsala län, förutom Enköping 

–ett av landets största förvaltningsområden. 
Om man läser beskrivningen av Ida Hame-
lius arbetsuppgifter och ansvar så undrar 
man varför det inte ligger tjocka buntar med 
ärenden på hennes skrivbord.

– Jag städade faktiskt innan ni kom, säger 
hon och skrattar till.

– Det här jobbet skulle nog vara svårt 
för någon som lätt blir stressad över att 
ha många bollar i luften. Här finns inga 
normala dagar. Det är många resor, många 
telefonsamtal. Man blir aldrig klar, det går 
helt enkelt inte att ta en sak i taget. Men det 
är en bra egenskap jag har: jag behöver inte 
avsluta en sak för att gå vidare på nästa och 

jag gillar när det händer mycket samtidigt.
– Samtidigt tycker jag om att träffa  

många människor, vilket ingår i jobbet.
Fastigheterna som Ida Hamelius ansva-

rar för och enligt arbetsbeskrivningen ska 
”utveckla, bevara och förädla” är av mycket 
varierande karaktär.

skjutfält med 35 mil väg
– Jag har flygfält, skjutfält med 35 mil väg, 
bostäder, hotell och byggnadsminnesmärkta 
hus. Mitt jobb handlar bland annat om att 
styra underhållet som ska göras varje år. Just 
nu har vi ett projekt där vi ska göra status-
besiktningar inom hela beståndet. Dessutom 

D

idas tuffa vardag

Ida Hamelius störs 
inte av att vara 

kvinna i en mans-
dominerad sektor. 

Hon tycker att 
accep tansen och  

respekten för kvin-
nor är större inom 

försvars sektorn än  
i det privata  
näringslivet.
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i kOrthet

svensk-tyskt 
samarbete
Fortifikationsverket har inlett ett 
samarbete med dess tyska motsvarig-
het, The Federal Office of Bundeswehr 
Infrastructure, Environmental Pro-
tection and Services. I projektform 
ska de två myndigheterna samarbeta 
inom i första hand fortifikatoriskt 
skydd, miljö och energi.

– Det avtal som tecknats ger oss en 
möjlighet att utbyta kunskaper och 
erfarenheter. Vi har redan start arbe-
tet på projektgruppsnivå, säger Ella 
Kilim, senior rådgivare vid GD Stab.

 1 327
så många miljoner kronor var  
fortifikationsverkets totala investe-
ringsutgift 2017 för byggnader och 
markanläggningar, mark, försvars-
anläggningar samt flygfält.

 

har jag alla kundkontakter, både högt och 
lågt. nyligen fick jag ett samtal från en 
soldat som undrade om de kunde flytta ett 
element i en lokal.

Ida Hamelius dialekt skvallrar om att 
hon kommer från södra Dalarna. Och visst, 
hon är född i Ludvika, där hon också bör-
jade sin karriär som trainee på aBB, och 
senare förvaltare av industrifastigheter på 
samma bolag. På Fortifikationsverket bör-
jade hon som förvaltare 2015.

Tuff start
Starten blev tuff. Under den dramatiska 
flyktingvågen 2015 fick hon uppdraget att ta 
fram boende till ett stort antal människor. 

– Vi ordnade snabbt femhundra platser i 
Älvdalen och det kändes bra att vi lyckades 
med det.

På Ida Hamelius bord hamnade också 

miljöproblemet med PFaS-kemikalier, som 
använts i brandsläckningsskum av Försvars-
makten och som 2012 påträffades i dricks-
vattnet i Uppsala. Kommunen och Försvars-
makten tvistar fortfarande om hur stor på-
verkan brandövningarna haft på utsläppen.

– Det upptäcktes plötsligt höga halter av 
PFaS i en brunn vid flygfältet. Ingen hade haft 
koll och man trodde att vattnet gick via de 
vanliga kommunala ledningarna på garniso-
nen. Ett antal människor hade ju jobbat där 
och använt vattnet under ganska lång tid. Vi 
fick snabbt börja köra dit vatten i dunkar.

Illegala bosättare har också ställt till 
problem för förvaltaren. I närheten av före 
detta I14 i Gävle parkerade missbrukare en 
husvagn, ockuperade en tomt och använde 
Fortifikationsverkets lokaler som förråd.

– Det var väldigt många turer hit och 
dit. Till slut fick vi till ett samarbete med 
Kronofogden och polisen och kunde avhysa 
dem. Tyvärr brann huset ner strax därefter.

Efter snart tre år på garnisonen i Uppsala 
konstaterar Ida Hamelius att ”jobbet som 
förvaltare är ett av de bästa man kan ha”.

– Jag får vara spindeln i nätet och jag 
drivs av att göra kunderna nöjda och glada. 
nyligen renoverade vi till exempel en stor 
lektionssal här på garnisonen. Den är från 
70-talet och var rätt ful och eländig. när 
kunden får något som är fräscht och fint så 
känns det riktigt kul. Sedan är kunderna 
oftast väldigt trevliga, så det är en god  
arbetsmiljö på det sättet.

Vi tar en paus under intervjun. Ida 
Hamelius ska ha det första av dagens två 
möten – som handlar om att bedöma kost-
naden av flygstabens eventuella flytt från 
Stockholm till garnisonen i Uppsala. En 
omfattande process, som är en av hennes 
utmaningar just nu.

En annan stor utmaning är personal-
brist, inte minst mot bakgrund av att 
Sverige nu står i begrepp att bygga upp ett 
modernt och effektivt försvar.

– Det märks att det har vänt och det 
börjar påverka jobbet. Vi försöker jobba 
effektivt, men med för lite personal är det 
svårt att hinna göra allt. Sedan är det vik-
tigt med kvalitet. Men nu i vår får vi två nya 
drifttekniker, och det är positivt.

manlig sektor
Både försvaret och bygg- och fastighets-
branschen är klassiska manliga sektorer. 
Det händer inte sällan att Ida Hamelius 
leder möten med enbart män som del-
tagare. Men det är inget som stör henne.

– Jag kan jämföra med det privata  
näringslivet och tycker nog att acceptansen 
och respekten för kvinnor är större här. 
Här finns också fler högt uppsatta kvinnor, 
till exempel är flygplatschefen kvinna.

– På den privata sidan är det också mer 
prestige mellan kvinnorna, de konkurrerar 
med varandra. Här är det mer en anda av 
att alla, män och kvinnor, hjälps åt. alla job-
bar mot samma mål, ett bättre Sverige. n

Jag tror att en drifttekniker kan ha kunskaper som väger  
lika tungt som kunskaperna hos en överste. Man behöver ha 
lika stor respekt för alla man jobbar med.

fladdermöss bjuds på vintervila
62 individer av fem olika arter hittades vid den årliga inventeringen av fladder-
möss i ett antal bergrum i Stockholms skärgård, som gjordes vid en exkursion 
den 20 mars.

Fortifikationsverket samarbetar sedan 2009 med Världsnaturfonden för att 
ge vinterhärbärge åt hotade fladdermusarter i avvecklade försvarsanläggningar.

Under åren har man påträffat åtta av de nitton arter av fladdermöss som finns 
i Sverige.

Johnny de Jong, forskningsledare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, säger 
att resultatet nu var ungefär som förväntat.

– Man hoppas ju alltid att det ska dyka upp någon sällsynt art, vilket det har 
gjort vid några tillfällen. Men inte den här gången, säger han.

Hallå! 
urban Karlström
…som slutar som generaldirektör efter 
drygt sex år. Kan du kort beskriva din 
tid vid fortifikationsverket?

– Det har varit ovanligt spännande 
år. Mitt uppdrag när jag började 2012 
var att lägga ner myndigheten. Men 
2013 beslutades det att Fortifikations-

verket skulle finnas kvar, med ett oför-
ändrat uppdrag. Därmed förändrades 
mitt jobb från att avveckla till att bygga 
upp en modern myndighet som för-
valtar försvarets fastigheter. något år 
senare kom beslutet om att rusta upp 
det svenska försvaret, därmed blev vårt 
uppdrag ännu större och viktigare.

vad är du mest stolt över?
– att vi har lyckats genomföra stora 

delar av den strategi vi linjerade upp 
2014. Den gick ut på att göra Fortifi-
kationsverket till en stark partner i 
arbetet med att bygga försvarsförmåga, 
samtidigt som vi är en långsiktig och 
strategisk fastighetsägare som jobbar 
innovativt och hållbart.

Något speciellt intryck av verkets 
medarbetare?

– Det som framför allt slog mig från 
första dagen var den stolthet och det 

engagemang alla känner för det unika 
fastighetsbeståndet och vårt speciella 
uppdrag.

varför kommer det att gå bra för 
fortifikationsverket i framtiden?

– För att vi har ett tydligt uppdrag 
att bidra till ett starkt svenskt försvar 
och för att vi har kunniga och engage-
rade medarbetare. Dessutom har sam-
arbetet med Försvarsmakten utveck-
lats mycket, mycket positivt, med en 
förståelse för varandras roller på alla 
nivåer – från ÖB och högkvarter ner till 
de garnisoner där våra medarbetare 
möter officerare och soldater.

vad ska du göra?
– Jag har ett utredningsuppdrag åt 

regeringen och några andra uppdrag. 
Men framför allt ska jag se till att äga 
min egen kalender, och få en bättre 
balans mellan arbete och privatliv.

Glad general Mattias Geitz undertecknade sam - 
arbetsavtalet för tysk räkning. Bild Johan danielson

Ida Hamelius varvar intervjun med Öppet hus 
med att hålla två möten.

Fortifikationsverket bjuder på vinterhärbärge åt fladdermöss. Bild Johan danielson

 

”

NamN: ida hamelius. 

bor: uppsala, född i ludvika.

jobb: förvaltare på fortifikationsverket.

baKGruND: civilingenjör i maskinteknik, 

trainee på aBB, teknisk förvaltare och 

förvaltare av industrifastigheter på aBB.  

familj: sambo. Bror i uppsala och  

föräldrar i Borlänge. 

friTiDsiNTrEssEN: resor, träning –  

skidor, cykel, orientering. Gjorde en svensk  

klassiker 2012, var rädd för simningen 

men gillade den till slut bäst av allt. 

DolD TalaNG: pratar spanska  

om det behövs.

Bild kari kohvakka
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DET rÅDEr iNGEN tvekan om att Göran 
Knutsson tycker om jobbet som skogsför-
valtare. 

– Förvaltning är otroligt roligt, framför 
allt när man får hålla på under en längre tid, 
att få återkomma till platser och se att sko-
gen inte är statisk. Planterar man en skog 
så får man röja och gallra efter ett tag. Det 
är en dynamisk verksamhet. Och så får man 
träffa väldigt många intressanta människor, 
säger han.

Utmaningen som skogsförvaltare är 
att anpassa sig efter kunden, ta hänsyn 

till natur- och kulturvärden och skapa ett 
hyfsat ekonomiskt resultat, menar Göran 
Knutsson.

– Det gäller att identifiera värdefulla  
områden och områden som är skadade på 
ett eller annat sätt, så att vi inte ger indu-
strin problem med att det kommer in split-
ter i virket. Vi får en stor ekonomisk förlust 
om vi inte kan leverera timmer som håller 
måttet.

Göran Knutsson tycker att han har lyck-
ats bra med att bedriva ett försvarsanpas-
sat skogsbruk under åren.

– Vi gör ju ingenting utan att vi samarbe-
tar med Försvarsmakten. Och samarbetet 
har under de här åren varit väldigt bra.  
Det viktiga är att man har förståelse för var-
andras uppdrag, så att vi optimerar värdet 
för alla.

när han anställdes på Fortifikationsver-
ket 2005 hade det svenska försvaret mon-
terats ned under en lång rad år. nu är läget 
annorlunda.

stora geografiska ytor
– nu är synen på yttre hot och på totalför-
svarets betydelse en helt annan. Vi bygger 
upp en ny organisation där alla ska ingå, 
även skogsförvaltarna.

– Det handlar inte minst om ett kom-
munikationssystem som ska ge möjlighet 
att snabbt samla styrkorna när det behövs. 
Ett närliggande exempel är den stora Sala-
branden där våra kolleger och samarbets-
partner gjorde betydelsefulla insatser, 
förklarar han.

– Vi rör oss på stora geografiska ytor  
och är ute på platser där inte alla har till-
träde, och kan därför vara en tillgång för 
samhället.

Duvorna får vänta
Om ett år tar Göran Knutsson av sig Forti-
fikationsverkskepsen. Men han tänker sig 
inte ett stillsamt pensionärsliv.

– nej, jag kommer inte att sätta mig i 
stadsparken och mata duvorna, säger han 
och skrattar. Jag har ju skogen i kroppen, 
jakt och fiske. Jag åker till norska älvar och 
den norska kusten och fiskar ett par veckor 
varje år, och nästa år slipper jag ta semester. 
Dessutom kommer skidresor tillsammans 
med barn och barnbarn att sätta guldkant 
på tillvaron.

Göran Knutsson jagar i centrala Sörm-
land, men är också medlem i jaktlaget i 
Vidsel i norrbotten.

– Medlemskapet får jag behålla som pen-
sionär, och då ska jag verkligen passa på att 
jaga där. Tidigare har jag bara varit där och 
fiskat. Det finns mer vilt i Sörmland, men  
i Vidsel är det en helt annan upplevelse – 
naturen, vidderna och vyerna. n

EfTEr mÅNGa förbErEDElsEr är det 
dags att gå från provisorium till en långsik-
tig lösning för Försvarsmaktens verksamhet 
på Tofta, konstaterade Fortifikationsverkets 
generaldirektör Urban Karlström efter att 
tillsammans med fem andra berörda stuckit 
spaden i den gotländska myllan.

– Fortifikationsverket planerar, bygger 
och driftar den nya moderna garnisonen 
som blir resultatet av ett gott samarbete 
mellan oss, Försvarsmakten, FMV, länssty-
relsen och Region Gotland, sa han.

Det var en efterlängtad start. Redan i sep-
tember 2017 var det planerat att 18:e Strids-
gruppen skulle ha en färdig provisorisk 
anläggning på Tofta, kallat etapp 1 i arbetet 
med att bygga en ny garnison. Där skulle fin-
nas bland annat va-, el- och fibernät, enklare 
förråd, drivmedelsanläggning, spolhall och 
vägar, samt provisoriska kontor och gym/
motionshall. Skanska hade tilldelats entre-
prenörsuppdraget efter en upphandling. 

Men två gånger överklagades upphand-
lingen av Fastec, som hade lägsta pris men 
som bedömdes att inte klara kvalifikations-
kraven. I februari drog Fastec dock tillbaka 
överklagandet. Därmed kunde avtal skrivas 
med Skanska, fjorton månader efter första 
tilldelningen. 

– nu finns inget som kan stoppa den 
första etappen, i alla fall inget juridiskt, 
säger Fortifikationsverkets projektledare 
Stephanie Rimskog.

Hög prioritet får arbetet med att dra el 
och va. För den 18:e Stridsgruppen kom som 
planerat i september 2017 och flyttade in i 
provisoriska lokaler. Men de el- och Va-nät 
som ingick i etapp 1 har saknats. 

– nu har vi vatten- och avloppstankar 
som ska fyllas och tömmas. Elen får vi från 
ett dieselverk, som förbrukar femton kubik-
meter bränsle i veckan, varken miljövänligt 
eller driftsäkert, säger Stephanie Rimskog.

Etapp 1 ska vara färdig den 1 juli 2019.  
Samtidigt startar upphandlingen av etapp 
HUS, en sammanslagning av etapp 2 och 3 
som ska ge en färdig anläggning med bygg-
nader för kontor, gym/motionshall, strids-
fordonsgarage och FMV-verkstad.

arbetet ligger nu runt 1,5 år efter plan. 
Men processerna kan pressas samman.

– Etapp HUS är planerad att dra i gång till 
sommaren. Den som vinner upphandlingen 
får två år på sig. Därmed ska anläggningen 
vara klar under andra halvåret 2020, knappt 
sex månader senare än planerat från start, 
säger Stephanie Rimskog. n

Den 16 mars togs ett första spadtag i den gotländska jorden för bygget av 
en ny garnison på Tofta på Gotland. Detta sedan det sista överklagandet i 
entreprenadupphandlingen dragits tillbaka. 
TExT Tomas EriKssoN  bilD joHaN DaNiElsoN

skogsförvaltaren 
stannar i skogen

spadtag på Gotland

NamN: Göran knutsson.

ÅlDEr: 66.

bor: strängnäs.

baKGruND: skogsmästare i 

botten, arbetat på skogsstyrelsen 

och ett antal privata företag, 

bland andra holmen och korsnäs. 

sedan 2005 skogsförvaltare i  

område öst på fortifikations-

verket. Går i pension våren 2019.

Efter ett långt yrkesliv i skogen ska Göran Knutsson snart lämna  
jobbet som skogsförvaltare. Men skogen och naturen lämnar han 
inte bakom sig – siktet är inställt på mer jakt och fiske.
TExT Niclas carroN  bilD aNNa simoNssoN

första spadtaget togs av (från vänster) Jörgen anders-
son, skanska, Gustaf fahl, fmv, urban karlström, forti - 
 fikationsverket, Johan svensson, försvarsmakten, philip 
larsson, försvarsmakten, samt stanley englund, peab.

äntligen kan arbetet med att bygga en ny garnison på tofta starta. 

väGen hit

ENTrEprENaDuppHaNDliNG 
HösT 2016: upphandling genomförs.
DEc 2016: skanska tilldelas uppdraget.  
tilldelningen överprövas av fastec till för- 
valtningsrätten.
fEb 2017: förvaltningsrätten kräver att upp-
handling görs om. det var rätt att förkasta  
fastecs anbud, men även peabs och skanskas 
anbud borde ha förkastats. 
vÅrEN 2017: upphandling görs om.
maj 2017: skanska tilldelas uppdraget igen.  
Beslutet överprövas åter av fastec till för - 
valt ningsrätten.
auG 2017: förvaltningsrätten ger fortifika-
tionsverket rätt.
sEp 2017: fastec överklagar till kammarrätten.
fEb 2018: kammarrätten återförvisar  
ärendet till förvaltningsrätten, som inte  
ansågs ha tagit ställning till om skanskas  
anbud uppfyller alla krav.
fEb 2018: fastec drar tillbaka överklagandet. 
fEb 2018: fortifikationsverket och skanska  
skriver kontrakt. 
mars 2018: första spadtaget tas.
 
övErKlaGaNDE av byGGlov
sEp 2016: Bygglov ges av region Gotland.
oKT 2016: Bygglovet överklagas av bland  
annat ekobyn.
DEc 2016: länsstyrelsen avslår över- 
klagandet.
fEb 2017: länsstyrelsens beslut överklagas  
och överlämnas till regeringen.
juNi 2017: regeringen avslår överklagandena.



Tester från
vildmarken

Vidsel Test Range är ett område stort som Blekinge för 
tester av flygande föremål. Verksamheten, närmast  

ovärderlig för Försvarsmakten, betalas till stor del  
av utländska företag och försvarsmakter.

TExT Tomas EriKssoN   bilD joHaN DaNiElsoN

et är 37 minusgrader denna 
morgon när Fortifikations-
verkets servicetekniker 
Tommy Lundh kör ut mot 

provplatsen i Vidsel i sin 
fyrhjulsdrivna bil. 

– Det blir varmare längre upp, säger han 
lugnande. 

Mitt i urskogen dyker skyltar upp på 
många språk. En övervakad och låst bom 
passeras och innanför väntar dryga trettio 
mil välplogade grusvägar i svensk urskog 
där björn, järv, ren och annat vilt är väl 
hemmastadda. I sjöarna simmar öring, 
röding och harr. 

Snart visar det sig att vildmarken också 
döljer något annat. Byggnader och master 
dyker upp bland träd och på höjder. De här-

bärgerar avancerade radaranläggningar, 
höghastighetskameror och signalsystem. 
En del av utrustningen är fjärrstyrd, annat 
styrs av personal inne i byggnaderna. Det 
är Tommy Lundhs ansvar att se till att all 
mekanik och mätutrustning fungerar. Men 
också att se till att det finns plogade vägar 
för dem som ska ut och mäta, likväl som att 
värme, vatten och el fungerar. 

Hemliga tester
Det är sextio år sedan Försvarsmakten 
skulle göra hemliga, avancerade tester av 
det nya attackplanet Draken, skapat för att 
bekämpa kärnvapenbestyckade bombplan. 
Valet föll på Vidsel i norrbottens inland, 
som fick en landningsbana och enkla han-
garer. Platsen valdes av samma skäl som 

i dag har gjort Vidsel till en internationell 
testbädd för utländska vapentillverkare 
och försvarsmakter.

– att det är gott om plats och ont om folk. 
Vi har ett övningsområde på 1 650 kvadrat-
kilometer till vårt förfogande, en yta stor 
som Blekinge. Det är den i särklass största 
provplatsen över land i hela Europa.  
alternativet är att testa över hav. Men det 
är förstås lättare att kontrollera resultatet 
av ett test om det man träffat ligger på  
marken och inte på tusentals meters djup, 
säger Mats Hakkarainen, provplatschef.

I Vidsel testas flygplan, robotar för  
alla vapenslag och drönare – ja, egent-
ligen allt som flyger. Kunderna är, förutom 
svenska Försvarsmakten, främst utländ- 
ska försvarsmakter och tillverkare av  

D

I Piteälvens dalgång ligger 
Europas största övningsplats. 
Den drivs av FMV och kunder 
från hela världen kommer för 
att testa flygande föremål.
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museum över provplatsen, skött av pen-
sionerade medarbetare. Efter en visning i 
Jas-hangaren, där de första Gripenplanen 
testades 1991, kör Per-Mats Lundgren till 
det nya arkitekturprisbelönade flygledar-
tornet, byggt för närmare 100 miljoner 
kronor. Luftfartsverkets flygledare Joel 
Berlin och flygledarassistenten Inga-Lill 
Göras-Söderberg har en lysande utsikt över 
Pite Älvs dalgång, när de dirigerar flygtrafi-
ken över området. På nedre plan har FMV en 
egen väderavdelning.

”Help yourself”
En Herkules anropar. Piloten ber om till-
stånd att landa och eventuella synpunkter 
på inflygningsvinkel. Men denna dag finns 
inga andra plan i närheten.

– Help yourself, svarar Joel Berlin på 
radio anropet och berättar att andra dagar 
kan det vara tester med sju–åtta plan som 
startar och landar, vilket innebär avsevärt 
mer aktiv flygledning och fler flygledare.

att planet bara har 30 procents bromsver-
kan på den isbelagda asfalten innebär ingen 
dramatik, redan halvvägs längs den tvåtusen 
meter långa landningsbanan kan det svänga 
ut på en sidobana. Ut strömmar soldater 
för att slå en drill i skogen. Inga-Lill Göras-
Söderberg serverar kaffe och noterar nöjt att 
det trots kylan är varmt och skönt i tornet.

– arbetsmiljön har stigit från obefintlig 
till bra, konstaterar hon.

Flygledningen över området är ett av 
många samarbeten med det civila samhäl-
let runt provplatsen.

– Området är ett naturreservat vilket 
ställer krav på att vi städar efter oss. Det är 
också ett rennäringsområde för tre same-
byar. Det innebär att vi måste se till att 
renskötarna lämnar området vid övning, 
däremot stannar förstås de runt 2 400  
renarna. Dessutom kan vi låna ut brand-
bilar och sjukvårdare vid bränder eller 
behov av akutvård i vår närhet, säger Mats 
Hakkarainen. n

försvarsmateriel som Saab, MBDa, Boeing 
och Raytheon för att nämna några. Här 
erbjuds markmål, byggda efter önskemål, 
att träna på. Vill de öva på mål i luften som 
radiostyrda plan eller radiostyrda bilar så 
finns det att tillgå. allt som sker kan regi-
streras i mätstationer ute i övningsområdet.

– För den svenska Försvarsmakten inne-
bär anläggningen att den kan välja vilken tid-
punkt och övning den önskar. alternativet är 
att övningsverksamheten skulle ligga i hän-
derna på en annan nation. Dessutom finan-
sieras anläggningen till stor del av intäkter 
från utlandet, säger Mats Hakkarainen.

Vid Vidsel Test Range arbetar 130 perso-
ner, välkomna arbetstillfällen i en glesbygd 
med ont om jobb. Verksamheten skapar 
dessutom många fler jobb när svenska och 
utländska testare konsumerar hotellnätter, 
restaurangbesök, hyrbilar och annat.

Det är dock svårt att locka ny högutbil-
dad personal som ska klara att testa och ut-

värdera framtidens flyg- och vapensystem.
– I norrbotten är det arbetstagarnas 

marknad bland högutbildade, vi får kon-
kurrera med exempelvis gruvorna, biltest-
verksamheten, Facebook, Bitcoin och den 
nya batterifabriken i Skellefteå, berättar 
Mats Hakkarainen. 

några konkurrensfördelar finns dock i 
rekryteringsarbetet.

– Vi ska testa vapensystem som ska an-
vändas om 10–15 år, så man får jobba med 
den senaste tekniken. Sedan har vi fiske- och 
jakträttigheter på området som personalen 
kan nyttja. Och vill man bo nära kan man 
köpa en villa i Vidsel för 300 000 kronor.

Eget litet samhälle
Provplatsen förvaltas av Fortifikationsver-
ket, som hyr ut den till FMV. Det är ett eget 
litet samhälle, med ett eget värmeverk, vat-
tenverk och reningsverk. Här finns brandbil 
och sjukvårdare. Fastigheterna driftas av 

Fortifikationsverkets tre serviceansvariga 
tekniker och en snickare/hantverkare. när 
Tommy Lundh har hand om fastigheter 
och utrustning ute i skogen, sköts basens 
byggnader och utrustning i första hand av 
hans kollega Per-Mats Lundgren. De känner 
varandra väl – bodde grannar som barn, 
gick i skolan tillsammans och deras pappor 
jobbade på provplatsen.

Det har blivit eftermiddag. Ute har tem-
peraturen stigit med 17 grader, till hanter-
bara minus 20. Tommy Lundh får ett samtal 
från en inhyrd plogare som berättar om en 
älg som snubblar omkring med ett brutet 
ben ute på testområdet.

– Jag hinner inte ut innan det blir mörkt. 
Jag får försöka få tag på en jägare i närheten 
som kan åka dit och avliva älgen.

Per-Mats Lundgren bjuder på en åktur 
inne på anläggningen. Vi passerar några 
”jordkulor”, de gamla hangarerna med 
rundat jordtak. En av jordkulorna är ett 

Det händer att vi  
får mota bort folk och 

jag tipsar kunderna om 
att de inte bör stå i  

baren på hotell Stor-
forsen och berätta  
om testerna.xxxxx

”

Provplatschefen Mats Hakkarainen har sin  
bakgrund som pilot och divisionschef  

i flygvapnet. Deltog i FN-aktionen i Libyen.  
Arkitekten bakom den cross boarder training där 

Sverige, Norge och Finland övar med  
varandra på daglig basis. 

Tommy Lundh inspekterar en radarstation.Per-Mats Lundgren ansvarar för alla byggnader, även det nya flygledartornet.

Radar och instrument döljs under väderskydd. Med en hydraulisk lyft blottar Tommy Lundh mätinstrumenten inför tester. 

Det nya flygledartornet vann förra året ett arkitekturpris.
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histOria

uNDEr ETT HalvT århundrade, från 
1870-talets mitt fram till det betydelsefulla 
försvarsbeslutet 1925, tillkom i svenska  
städer ett sextiotal regementen. Det var 
fråga om stora anläggningar – alla ut-
bredda, framträdande, igenkännbara 
genom snarlika dispositioner med kansli-
hus, kaserner och ekonomibyggnader 
utsträckta kring rektangulära gårdar. Som 
centralstyrt byggnadsprojekt var det en 
insats utan jämförelser, mer än en anlägg -
ning per år i genomsnitt, och med spridning 
över hela landet i många större och mindre 
städer. 

De långsträckta kasernbyggnaderna 
blev själva kännetecknet. Tidiga föregång-
are, varianter på temat, var Långa Raden på 
Skeppsholmen i Stockholm från omkring 
1700, och Karlbergs slott vid århundradets 
slut. I det senare fallet var det ett 1600-tals-
slott som blev inramat av kasernlängor. Och 
på motsvarande sätt fick i många fall de 
helt nybyggda regementena centrala kans-

lihus som omgavs av kasernlängorna. Men 
det hände också att det byggdes samman 
till en enhet, som då kunde sträckas över 
hela kaserngårdens långsida. I båda varian-
terna blev det mest utmärkande draget de 
långa raderna av likformade logementssa-
lar, ordnade längs korridorer. 

Dispositionen kunde ha sina likheter 
med skolor och sjukhus, som också utveck-

lades och bredde ut sig – särskilt under 
samma tidsperiod. Men i så fall var rege-
mentena med sina tidiga exempel snarare 
föregångare än efterföljare. Deras grund-
planer kunde också knytas bakåt med röt-
ter i romerska härläger. 

skolor och sjukhus
Utmärkande för kasernanläggningarna var, 
mer än för samtidens skolor och sjukhus, 
de stora gårdarna för den exercis som var 
verksamhetens själva centrum. De byggna-
der som fick rama in gårdarna var förutom 
kaserner och kanslihus också ekonomi-
byggnader, marketenteri och i många fall 
stall och ridhus. 

Kasernerna med separat eller sam-
manbyggt kanslihus blev då den mest 
representativa delen, som ofta vette mot 
stadens övriga kvarter. Deras utformningar 
varierade under femtioårsperioden. I första 
fasen dominerade en putsarkitektur med 
klassiska detaljer som kunde understryka 

den symmetriska och repetitiva ord-
ningen, senare kring sekelskiftet kunde 
det bli en tegelarkitektur med associatio-
ner till medel tida försvarsanläggningar. 
På 1910-talet återkom det klassiska former 
som mer direkt kunde associeras till den 
romerska antiken, och då gärna med en 
geometrisk enkelhet som kunde tyckas 
peka framåt mot den abstrakta modernis-
men som skulle följa. 

Två dominerande arkitekter
Den stora kasernutbyggnaden skedde 
alltså under en halvsekellång period kring 
år 1900. Tidigare hade soldater oftast 
inkvarterats i andras hem även om det 
fanns några äldre kaserner, framför allt i 
Stockholm. Ett av dem är nu armémuseum, 
ett annat sammanknöts senare med Histo-
riska museet. Även efter 1925 års försvars-
beslut, som ändrade förutsättningarna, 
fortsatte utbyggnaden, men med föränd-
ringar som bland annat hade att göra med 
flygvapnets tillkomst. 

Två arkitekter var särskilt framträ-
dande, båda unga och nyutbildade när de 
inledde sina kasernuppdrag. Den förste av 
dem, Ernst Jacobsson, fick 1871 uppdraget 
med Svea artilleriregemente vid Valhalla-
vägen i Stockholm, utfört i tidens typiska 
putsarkitektur med klassiska detaljer. På 
kort avstånd därifrån byggdes sedan på 
1890-talet Livgardet till häst, ett av efter-
följaren Erik Josephsons första arbeten. 
Där exponeras teglet med inslag av natur-
sten, vilket gav ett mer påkostat intryck. 
I liknande former hade Erik Josephson då 
utfört Kviberg utanför Göteborg.

samma ritningar
Ibland kunde samma ritningar användas 
för mer än ett regemente, som i Erik  
Josephsons fall för livregementets husarer 
i Skövde och för Smålands husarregemente 
i Eksjö, båda från 1900-talets första årti-
onde. Då hade också den allmänna värn-
pliktens införande 1901 ytterligare ökat 
takten och behoven av utbyggnad. Men 
även tidigare var upprepningar och stan-
dardiseringar påfallande vanliga, trots 
att man oftast sökte hitta något särdrag 
hos varje anläggning. Uniformering och 
disciplin hörde till den militära andan, och 
tankar om att arkitektur och militärkonst 
på ett naturligt sätt stod varandra nära 
hade figurerat i traditionen sedan tidigare. 
Likaså kunde strävan efter beständighet, 
där arkitekturen väntades representera 
långsiktiga kvaliteter, passa väl i det mili-
tära sammanhanget. 

Där kan kasernernas arkitektur, även 
om de i vissa avseenden speglar tidsför-
ändringar under sin halvsekelepok, också 
stå som en välbehövlig motbild i dagens 
trendkänsliga arkitekturklimat. Deras 
hållbarhet har också visat sig i hur de, 
när de avvecklats från ursprungssyftena, 
fungerat för många andra ändamål, som 
universitet, köpcenter eller för kommunal 
admini stration. n

Under ett femtiotal år runt det förra sekelskiftet byggdes runt  
60 regementen i Sverige. Med rötter i romerska härläger blev  
de förebilder för bland annat skolor och sjukhus.
TExT joHaN mÅrTElius

histOria

kasernens halvsekel

Livgardet till häst, Stockholm, 1897. Mittpartiet av Erik 
Josephsons fasadritning för kanslikasernen, med hästsko-
formad portal.

Skaraborgs regemente i Skövde. Att den militära och arkitektoniska ordningen har gemensamma  
utgångspunkter är tydligt i många kasernanläggningar. Bild kriGsarkivet

Skaraborgs regemente i Skövde, 
byggt 1913. Raden av kaserner 
och kanslihus sedd från gården. 
Arkitekt Victor Bodin. 
Bild ola österlinG

Flygfotot över Skaraborgs regemente visar hur det symmetriska och rätvinkliga huvudgreppet här 
kompletteras med en länga som orienterats utifrån platsens specifika förutsättningar. Bild kriGsarkivet  

Den indelte soldaten Alfred Johansson med familj och häst 
framför soldattorpet Augustelid i Fägre socken i VästergötJo-
hansson med familj  foto i16/hJ. Bylund.

Södermanlands regemente i Strängnäs, 1921, ett exempel på den sena periodens förenklade  
klassicism. Arkitekt Magnus Dahlander. Bild kriGsarkivet
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avsändare:
Fortifikationsverket
631 89 eskilstuna

Välkommen till jobbet. Hur känns det?
– Fantastiskt roligt och inspirerande, men 
det är samtidigt ett jobb som jag tar mig an 
med stor ödmjukhet.

Du har i fyra år suttit i Fortifikations
verkets styrelse. Vad har du sett från 
den positionen?

– Under de åren har vi gått från att vara 
en myndighet som skulle läggas ner till att 
bli en nystartsmyndighet. Det har varit en 
svår resa, men som alla medarbetare med 
gd i spetsen klarat med bravur. Och det har 
de gjort tack vare det engagemang som 
finns inom myndigheten.

Vad blir Fortifikationsverkets  
viktigaste uppgift på kort sikt?

– att bidra till en ökad försvarsförmåga, 
genom att med kvalitet leverera uppdrag 
och beställningar utifrån behov hos För-
svarsmakten och andra kunder inom för-
svarssektorn – allt från lokaler till flygfält. 

Ni får mycket att göra. Kommer ni att 
klara allt?

– Vi har redan mycket att göra. Och man 
löser bara sådana uppgifter som vi nu ställs 
inför genom engagemang och ett stort  
ansvarstagande – något som finns bland 
våra medarbetare.

Blir det nyanställningar? Och vilka 
kompetenser söker ni i så fall?

– Det är alldeles för tidigt att säga vad 
som händer. Jag ska ägna min första tid som 
generaldirektör åt att besöka verksam-
heten ute i landet och bilda mig en uppfatt-
ning om vad som behövs. Men allt tar tid, 
för det är en speciell och nischad verksam-
het och till exempel när det gäller forti-
fikatorisk kompetens är det verkligen ingen 
lagervara som kan plockas färdig direkt 
från hyllan.

Det har varit år av nedskärningar 
inom Försvarsmakten. Nu vänder det. 

Ser du några riktigt stora utmaningar 
för Fortifikationsverket?

– absolut, kraven och förväntningarna 
kommer att öka. Kortsiktigt kommer vi 
att klara kraven från våra kunder utifrån 
den kompetensmix vi har och vi behöver 
säkerställa att vi kan göra det även på lång 
sikt. Men frågan om den specifika fortifika-
toriska kompetensen är inte ny, och myn-
digheten har samarbeten både nationellt 
och internationellt för att utveckla och 
bygga ny kompetens.

Borde Fortifikationsverket få en  
ut ökad roll i bygget av försvaret?

– Det kan bli så, men uppgiften för mig är 
att leverera här och nu. annat får framtiden 
utvisa.

Vad tar du med dig från din bakgrund i 
Skatteverket, Regeringskansliet och Riks
polisstyrelsen in i Fortifikationsverket?

– Min viktigaste kunskap efter 33 år i 
statlig tjänst, de flesta som chef, är att alla 
verksamheter är beroende av kunniga och 
engagerade medarbetare. En chefs bästa 
egenskaper är att ge medarbetarna bra 
förutsättningar och att se dem växa i olika 
roller. Från polisen vet jag också vad det 
innebär att jobba i en regionalt och natio-
nellt spridd verksamhet med krav på högt 
säkerhetstänk, skydd av hemlig informa-
tion och hantering av stora risker. n

redo för leverans
Maria Bredberg Pettersson är ny generaldirektör  
för Fortifikationsverket. Hon kommer närmast från  
en befattning på Rikspolischefens kansli. 
TExT Tomas EriKssoN  bilD joHaN DaNiElsoN

När det gäller  
forti fikatorisk  
kompetens är  
det verkligen  

ingen lagervara  
som kan plockas  

färdig direkt från 
hyllan.

”


