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Vi leVer just nu i en tid med stora utmaningar på grund av en både förändrad och 
förstärkt hotbild i Östersjöregionen. Försvarspolitiken har lagts om efter decennier av 
neddragningar. Det nationella försvaret är återigen i centrum och det totala försvaret 
av vårt samhälle stärks successivt.

Det enskilt viktigaste målet som anges i försvarspropositionen är att öka den  
operativa förmågan i krigsförbanden och den samlade operativa förmågan i det 
totala försvaret. På försvarssidan ökas och fördjupas också samarbetet med andra 
länder och organisationer som NATO. Som försvarsnära myndighet krävs det  
att vi kan anpassa oss till de ändrade förutsättningarna och hitta nya lösningar.  
För Fortifikationsverket kommer det över tid att innebära en hel del förändringar,  
till exempel när det gäller investeringar i anläggningar, lokaler och infrastruktur samt 
att vi ser över beredskap och grundläggande funktioner.

För oss är det viktigt att vi med vår verksamhet och kompetens kan bidra till  
utveckling och skydd för hela samhället. Det har slagits fast i vår långsiktiga strategi 
till 2020, där ett av de övergripande målen är att ”vara en partner för ökad försvars
förmåga”. Vår kärnkompetens ligger inom skydds- och anläggningsteknik där  
vi arbetar för robusthet både på den civila och militära sidan. Just nu rustar  
vi oss för att fullfölja det uppdrag vi har men också för att kunna ta ett större ansvar 
inom området. Det är ett brett arbete. Under hösten lägger vi till exempel sista handen 
vid en unik handbok som är tänkt att användas som ett stöd vid planering och  
dimensionering av samhällsviktiga byggnader. I det här numret av Öppet Hus kan  
du läsa mer om detta intressanta projekt, men också om andra delar av vår verk
samhet för att stärka det totala försvaret.

Vi är en del av Sveriges krisberedskap och under 2016 innehar vi ordförande
skapet för samverkansområde teknisk infrastruktur, SOTI. De täcker bland annat  
in sektorerna el, tele, drivmedel och dricksvatten. Prioriterade uppdrag för de  
kommande tre åren är att genomföra MSB:s handlingsplan för skydd av samhälls
viktig verksamhet samt att påbörja planering för höjd beredskap när det gäller det 
civila försvaret. 

Med Fortifikationsverkets nya organisation som infördes vid årsskiftet har vi inlett 
ett långsiktigt arbete för att effektivisera verksamheten. Halvårsbokslutet visar att vi 
under 2015 kan reducera hyran med 40 miljoner kronor inom försvarsfamiljen varav 
den största delen för Försvarsmakten, som är vår största kund. För att långsiktigt 
hålla nere hyreskostnaderna krävs också en nära samverkan med kunderna när det 
gäller lokaleffektivisering.

Efter regeringens beslut vid årsskiftet 2013/2014 att Fortifikationsverket ska 
vara kvar bygger vi nu en modern och effektiv myndighet för morgondagens fortifi
katoriska utmaningar. 

Ny försvarspolitik  
utvecklar och utmanar

För oss är det  
viktigt att vi med 
vår verksamhet  
och kompetens kan  
bidra till utveckling 
och skydd för hela 
samhället.

”

urban karlström

Under Mötesplats samhällssäkerhet 
på Kistamässan 24–25 november stäl-
ler Fortifikationsverket ut med en monter 
och genomför ett seminarium tillsammans 
med Statens Fastighetsverk och norska 
Forsvarsbygg. seminariet handlar om:
 

 Vad hände egentligen vid attentatet 
i Oslo 2011 och hur har Norge sedan dess 
förändrat och utvecklat sitt arbete för 

att skydda människor och samhällsviktig 
verksamhet genom att planera och bygga 
säkrare?

 regeringskvarteren i stockholms  
innerstad byggs om. Vilka överväganden 
behöver göras för att både säkerställa  
säkerhetsaspekterna samtidigt som verk-
samhetens krav tillgodoses och tillgänglig-
heten inte försvåras?  

 Den rykande färska handboken  
”Handbok skydd av byggnader” med rikt-
linjer för hur byggnader med samhällsviktig 
verksamhet – och de människor som finns 
i byggnaderna – kan skyddas mot extrema 
händelser. Du kan läsa mer om handboken 
på sidan 8 i det här numret.
 
Vi ser fram emot att träffa dig på  
Mötesplats Samhällssäkerhet, välkommen!

Hur kan vi skydda människor ocH samHällsviktig verksamHet?
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Den 11 september 2001 föränd
rades synen på sårbarhet och 
säkerhet i stora delar av världen. 
Sprängdådet i Oslo tio år senare, 
i samband med massakern på 
Utøya, flyttade terrorhoten till 
Skandinavien. Nu prioriteras 
skydd och säkerhet högre än på 
mycket länge. 
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Öppet Hus ges ut av fortifikationsverket. Här kan du läsa om oss, våra kunder och hur vi tillsammans 
bidrar till försvarsförmågan och ett robustare samhälle. ansvarig utgivare: Greta stridsman,  
greta.stridsman@fortifikationsverket.se, telefon 010-44 44 672. redaktör: Johan danielson,  
johan.danielson@fortifikationsverket.se, telefon 010-44 44 299. Grafisk form och produktion:  
ik stockholm, info@ikstockholm.com. Foto: Johan danielson där ej annat anges. tryck: tellogruppen.
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sVerige Har Hittills varit förskonat från 
massiva attacker. Men på grund av det 
hårdnande omvärldsklimatet, terrordåd 
världen över och inte minst med Norges 
erfarenheter färskt i minnet, har skydd och 
säkerhet hamnat högre upp på agendan. 
Terrorhotet är uttalat, Säpo höjde hotnivån 
redan 2010, och oväntade dåd i såväl  
Europa som populära semesterorter har  
på senare år visat att ingen längre är riktigt 
säker.

norge har påverkats i grunden
– Vi som har upplevt något så allvarligt 
måste försöka förhindra att det händer 
igen. Norge har påverkats i grunden och 
det är inte osannolikt att vi drabbas av 
liknande terrorangrepp igen. Det finns 
enskilda människor och terroristgrupper 

som både vill och kan genomföra förfärliga 
angrepp.

Det säger Leif D. Riis på Forsvarsbygg, 
Norges motsvarighet till Fortifikations
verket. Han är chef för analys och säker
hetsavdelningen på det Nationella kompe
tenscentret för skydd av byggnader. Med 
erfarenhet från såväl norska som svenska 
försvaret, och med specialistkompetens 
inom fortifikation, har han under många år 
ansvarat för en avdelning som ger råd kring 
skydd av byggnader och anläggningar. 

– Vi arbetar idag som rådgivare åt för
svaret och annan offentlig sektor som har 
viktig infrastruktur till exempel inom vat
ten och strömförsörjning, olja och gasin
stallationer, telekommunikation, transport 
och finans. Nu väntar uppbyggnaden av 
regeringskvarteret i Oslo. 

Den 11 september 2001 
förändrades synen på 
sårbarhet och säkerhet 
i stora delar av världen. 
sprängdådet i Oslo tio 
år senare, i samband 
med massakern på 
utøya, flyttade terror-
hoten till skandinavien. 
nu prioriteras skydd 
och säkerhet högre än 
på mycket länge.

Våldsammare omvärld 
kräver bättre skydd

Norge är inte detsamma sedan sprängdådet i Oslo. Nu pågår  
planläggningen av det nya regeringskvarteret utifrån möjliga hot.

foto: H
am

pus Lundgren
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Det finns enskilda 
människor och  
terroristgrupper 
som både vill och 
kan genomföra 
förfärliga angrepp.
leiF D riis

”

nya byggnader  
utformas efter hotbild
– Det nya regeringskvarteret planläggs 
utifrån möjliga hot. Så har man inte all
tid tänkt. På 90talet var inte säkerhet i 
fokus – det var andra tider och terrorhot 
existerade inte på samma sätt. Nu har vi 
ett tillägg, en säkerhetslag som kräver att 
beslutsfattare för viktiga funktioner ska 
säkra dessa till en viss nivå.

Flera arkitektfirmor har tagit fram 
förslag på ett samlat kvarter som bygger 
på goda säkerhetsprinciper. Ett av kraven 
var att det skulle etablera största möjliga 
avstånd till bilbomber.

– Tidigare har man i efterhand försökt 
”få till” lite säkerhet i befintliga byggna
der. Efter sprängattentatet har vi valt att 
verkligen lägga ner resurser och göra sä
kerheten till en del av det grundläggande 
förslaget. 

Att ta med säkerhetsfrågan redan 
från starten, grundligt och metodiskt, 
har blivit en nödvändig insikt för många 
menar Leif. Dessutom måste säkerhet 
vara prioriterat i ledningen och inte bara 
hos säkerhetsansvariga. 

Vårt öppna samhälle  
måste bli säkrare
Men finns det risk att den nya betoningen 
på säkerhet påverkar öppenheten och till
gängligheten?

– Här måste man hela tiden göra en 
avvägning, menar Leif. Vissa är oroliga för 
att det nya regeringskvarteret kommer 
att bli ett dött kvarter och se ut som en 
fästning. Säkerhet innebär förstås vissa 
begränsningar, till exempel för biltrafi
ken, men med god arkitektur kan man 
införa säkerhetsåtgärder som inte syns så 
mycket utåt. Balansen mellan öppenhet 
och säkerhet måste finnas där, men med 

större betoning på säkerhet än tidigare.
Fortifikationsverket har liksom bland 

annat Försvarsmakten och polisen besökt 
Forsvarsbygg i Oslo för att ta del av de nya 
skyddslösningarna i regeringskvarteret. 

– Precis som i Norge har Sverige ett 
demokratiskt samhälle som bygger på  
öppenhet och tillgänglighet. Sveriges  
riksdag och våra departement ligger mitt  
i huvudstaden där tusentals människor 
rör sig varje dag. Det är ett dilemma i 
frågor som rör skydd och säkerhet.

Konstaterandet kommer från Anton 
Dahlmark som är uppdragsledare för  
Robust Samhällssäkerhet på Fortifika
tionsverket. Erfarenheterna från Norge 
finns numera i bakhuvudet som ytterligare 
en dimension i arbetet med att skydda 
byggnader och kritisk infrastruktur.

svenska myndigheter  
ser över skyddet
Just nu ser flera svenska myndigheter över 
säkerheten i byggnader och tar hjälp av 
Fortifikationsverkets experter för att vara 
bättre rustade mot allt från elektromagne
tiska hot till rena bombattentat. 

– Vi fungerar som rådgivare och ex

pertstöd inom området fysiskt skydd till 
centrala myndigheter och myndigheter 
och företag med samhällsviktig verksam
het, säger Anton.

Fortifikationsverket har unik expertis 
i Sverige kring fysiskt skydd. Kärnkom
petensen att bygga säkert, skyddat och 
robust efterfrågas inte bara av Försvars
makten, utan även av civila myndigheter 
som har behov av ett bättre skydd. 

Inget uppdrag är det andra likt och 
varje lösning blir en prototyp för hur man 
kan utforma skyddet. Det kan handla om 
att bygga skyddade itanläggningar eller  
att utforma säkrare lösningar för olika 
funktioner på riksdagen. Just nu arbetar 
man till exempel med att skapa en mindre 
sårbar godsmottagning där, för att mini
mera risken att oönskade transporter  
och paket plötsligt hamnar nära landets 
innersta rum. 

nationell och  
internationell samverkan
Att utbyta erfarenheter är ovärderligt  
när det gäller skydd och säkerhet, det visar 
inte minst samarbetet med Forsvarsbygg  
i Norge.

Leif D. Riis på Forsvarsbygg i Norge har mer en 20 års erfarenhet av säkra byggnader. Han har haft 
en rådgivande funktion kring norska regeringskvarteret, ambassader, flygplatser och marinbaser.

foto: H
am

pus Lundgren
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– Analyserna av sprängdådet i Oslo visar 
bland annat att trots förödelsen stod hus
kroppen ändå kvar tack vare pollare i mar
ken som förhindrade bilbomben att komma 
alldeles inpå fasaden, förklarar Rolf Dale
nius som är specialist inom skydds och 
anläggningsteknik på Fortifikationsverket. 

– Skadans omfattning står i direkt rela
tion till avstånd, hur nära exempelvis en 
bomb kan placeras. Bomben i Oslo visade 
att bara några få meters avstånd kan 
minska skadan. 

Samarbeten pågår inte bara mellan de 
nordiska länderna. Även i bredare, inter
nationella nätverk får skyddet mot terro
rism allt större fokus – säkerhetsexperter 
från ett flertal länder möts regelbundet 
för att dela med sig av sina erfarenheter 
kring fysiskt skydd.

– Vi upplever att många vill samverka, 
berättar Rolf. Länder som har en gemen
sam värdegrund samverkar mer och mer 
i de här frågorna eftersom vi var och en 
för sig har få egna erfarenheter, trots att 
attentat inträffar relativt ofta runt om i 
världen.

unik expertis  
minskar sårbarheten
Fortifikationsverket bidrar bland annat 
med unik expertis kring skydds och sår
barhetsanalyser.

Den bygger på bred kompetens inom 
bygg och konstruktionsområdet, tillträ
desbegränsning och säkerhetslösningar 
såväl som skydd mot olika typer av vapen
verkan.

– För varje sammanhang där vi kan vara 

delaktiga ser vi till att vår spetskompetens 
gynnar allt fler, förklarar Rolf. Samtidigt 
blir vi själva ännu duktigare i skyddsarbe
tet ju fler länders metoder vi kan ta del av, 
vilket kommer vår huvudkund Försvars
makten till del.

Det handlar också om att samverka 
nationellt, svenska myndigheter emellan. 

– I Sverige har vi en tradition att varje 
myndighet sköter sig själv. Det ändrar vi 
på nu, i nära samarbeten med bland annat 
MSB, Riksbanken, Säpo och Försvarsmak
ten. Var och en bidrar med specialistkom
petens som alla får ta del av. 

De relativt nya nätverken för samver
kan, nationella och internationella, gör 
att fler kan ta del av varandras problem 
och inspireras av livsviktiga säkerhetslös
ningar.

– Då ökar kompetensen hos många 
myndigheter och då blir vi alla lite mindre 
sårbara. 

Fortifikations
verket har unik 
expertis kring 
fysiskt skydd 
och vår spets
kompetens 
gynnar allt fler.
rOlF Dalenius

”

 Fortifikationsverket är del av det svenska krisledningssystemet inom samverkans-
område teknisk infrastruktur (sOti). Här skapar flera myndigheter ett gemensamt 
säkerhetsperspektiv på samhällets krisberedskap, diskuterar problem och fattar 
beslut för ökad säkerhet gällande exempelvis el-, vatten- och livsmedelsförsörjning.  
Läs mer om SOTI på sidan 19.

visste du att

Göran Forsell är senior rådgivare på säkerhetsenheten vid Riksdagsförvaltningen (se artikeln på höger sida).  
Här i samtal med Fortifikationsverkets Rolf Dalenius, som är specialist när det gäller skydds- och anläggningsteknik.

foto: k
ari k

ohvakka
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– Man tänKer förebygganDe, förklarar 
Göran Forsell som är senior rådgivare vid 
Riksdagsförvaltningens säkerhetsenhet. 
Man tar fram en långsiktig strategisk fastig
hetsplan och bygger in olika typer av skydd. 
Man skapar avstånd till tänkbara hot med 
exempelvis höj och sänkbara pollare i mar
ken (som numera hindrar bilbomber att nå 
fram till plenisalen och riksdagens utskott). 
Man förbättrar det fysiska säkerhetsskyd
det. Och man skapar hårdare säkerhetskon
troller för personer, fordon och varor som 
kan utgöra en risk inifrån. 

brevbomber och  
vitt pulver kan skada inifrån
Säker posthantering är en viktig del av sä
kerhetstänket. Brev, paket och transporter.

– Byggnader är ofta skyddade mot hot 
utifrån, men en godsmottagning måste 
skyddas inifrån. Om någon skickar in en 
sprängladdning eller ett vitt pulver som 
innehåller farliga ämnen kan man ställa till 
verklig skada. Därför har vi också föränd
rat vårt tillvägagångssätt kring post, bud
bilar och leveranser, berättar Göran.

För att förstå vad som krävs för ett  
effektivt skydd gjordes först en skydds 
och sårbarhetsanalys. Fortifikationsverket 
blev en naturlig samarbetspartner.

– Deras kompetens inom fysiskt skydd 
och sekretess är svår att hitta någon an
nanstans i samhället.

Göran var tidigare Riksdagsförvaltningens 
säkerhetschef och innan dess officer på Liv
gardet. Över 40 års erfarenhet av militärt 
och civilt säkerhetsarbete har gett honom 
ett stort nätverk och djup insikt i vilken 
expertis som krävs i olika sammanhang.

– Fortifikationsverkets koppling till 
försvaret, deras samarbete med FOI och 
Totalförsvarets skyddscentrum, erfaren
heter av internationella campus under 
fredsbevarande insatser och pågående 
forskning gör dem till en ytterst kompe
tent partner. Jag vurmar dessutom för 
kunskapsutbyten mellan myndigheter, en 
vinst för Aktiebolaget Sverige  inte minst 
för skattebetalarna.

extern godsmottagning  
och färre transporter in
Fortifikationsverkets skydds och anlägg
ningsexperter förklarade att det inte gick 
att uppfylla tillräcklig säkerhetsnivå för en 
framtidssäkrad godsmottagning på samma 
plats som tidigare. Istället föreslog man att 
flytta ut godsmottagningen, långt bort från 
Riksdagens inre, och en säker transportled 
med färre fordon för bara redan kontrol
lerat gods.  

– Mottagningen utformas så idealiskt 
som möjligt för Räddningstjänsten och 
polisens bombgrupp, så att de kan gå in 
och hantera allt från bränder till brev
bomber på bästa sätt.

Tjockare väggar, mer effektiv ventilation, 
fastighetens vinklar och linjer genom
tänkta i minsta detalj för att effekterna 
av kemiska, biologiska, radiologiska och 
nukleära hot (CBRN) reduceras väsentligt. 
Men det är ingen enkel uppgift:

– Logistiken, arkitekturen och de in
byggda skyddslösningarna för en ny gods
mottagning är ingen enkel sak att lösa, 
understryker Göran. Men för att skapa 
en säker hantering går det inte att bara 
bygga om lite, man tvingas ofta att bygga 
nytt och tänka i nya banor. Att bygga ur 
säkerhetssynpunkt. 

kring sveriges riksdag i Gamla 
stan och på Helgeandsholmen 
rör sig människor hela tiden. 
Det finns kulturhistoriska 
värden att ta hänsyn till och 
ytan är begränsad med vat-
ten, broar och gränder runt 
omkring. samtidigt krävs tids-
enliga säkerhetsåtgärder som 
skyddar människor och bygg-
nader från attentat. Hur löser 
man det?

 fortifikationsverket har hittills 
hjälpt ett tiotal myndigheter med 
utredningar och förberedelser som 
rör förbättrat fysiskt skydd. Dit hör 
bland annat riksbanken och Post- 
och telestyrelsen. En skydds- och 
sårbarhetsanalys ger svar på vilka 
risker och sårbarheter en byggnad 
har om den utsätts för till exempel 
belastningar, detonationer och elek-
tromagnetiska hot.

visste du att

Riksdagen 
minimerar
hot

Sveriges riksdag har genomfört en skydds- och 
sårbarhetsanalys för att minimera (framtida) hot.
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efter terrordådet i Oslo 
stärktes behovet av infor-
mation kring skydd av bygg-
nader, exempelvis vapenver-
kan, inbrott och spionage. 
För att sprida kunskapen 
om hur skyddet kan effek-
tiviseras har Fortifikations-
verket sammanställt ett 
konkret verktyg som bidrar 
till högre skyddsförmåga i 
det civila samhället.

Handbok Skydd av byggnader har delfinansierats med anslag 2.4 Krisberedskap som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för.

 1 kg sprängmedel omvandlas momentant till ungefär 10 000 liter varm gas. 
Vid en detonation måste alla dessa kubikmeter gas ta vägen någonstans och det 
uppstår ett enormt tryck. Detta tryck blir en stötvåg som initialt färdas bort från 
detonationen genom luften med tusentals meter per sekund. 

 avstånd är alltid ett nyckelord i säkerhetssammanhang. Om en sprängladdning 
detonerar väldigt nära en byggnad kan den förstöra både betongpelare och väggar. 
Bara några meters avstånd kan göra stor skillnad. 

visste du att

 Bomber 
 Intrång
 Kemiska, biologiska och  

 radiologiska ämnen
 Avsiktlig elektromagnetisk störning
 Brand
 Beskjutning
 Underrättelseinhämtning

tänkbara Hot

HanDbOK sKyDD aV byggnaDer består av 
400 sidor som blir tillgängliga och använd
bara för många, en unik sammanställning 
som kommer att fungera som ett stöd  
för exempelvis ingenjörer, arkitekter och 
beslutsfattare vid planering av samhälls
viktiga byggnader. En arkitekt kanske 
läser mest om design och perimeterskydd, 
en beslutsfattare fokuserar kanske mer på  
kapitel om värden och hot. Syftet med 
varje kapitel och med handboken i stort är 
att förhindra eller minimera skador i sam
band med extrema hot. Bomber, kriminali
tet, terror, spionage.

Vad händer vid ett attentat?
Vad har vi lärt oss av förödelsen efter  
BeringBreivik i Oslo, Unabombaren i  
Oklahoma, sprängningen av Fontainebleau 
i Stockholm och 11 september i New York? 
Vad hände med byggnaderna då? Vad 
händer med en huskonstruktion om en 
bilbomb exploderar? Blir det ett fortskri
dande ras? Hur kan man hejda effekten  
av ett forcerande fordon och hur skad
liga är olika elektromagnetiska angrepp? 
Handboken ger svaren.

Hur skyddar man sig?
För ett effektivt skydd måste man först 
göra en riskanalys, värdera hot och avgöra 
vad som är skyddsvärt. Avstånd är viktigt. 
Byggmaterial också. Design. Allt kan inte 
vara inbunkrat i en källare, men man kan 
till exempel placera nyckelfunktioner så att 
verkan från en bilbomb inte når dit.  

Där det är minst farligt. Man kan arbeta 
med pollare i marken som ökar avståndet, 
med sektionerade skydd inomhus, bygga 
speciallösningar för olika funktioner och 
fundera över zonindelningar och kontroller, 
över tjockleken på väggarna, skottsäkert 
glas – och om gods och personkontroller.

när behövs en skydds-  
och sårbarhetsanalys?
Alla kommuner, landsting, länsstyrelser 

och centrala myndigheter är skyldiga att 
sammanställa risk och sårbarhetsanaly
ser. Syftet är att minska sårbarheten i sam
hället och öka förmågan att hantera kriser. 
Fortifikationsverkets unika skydds och 
sårbarhetsanalyser är ett annat verktyg 
som används när någonting skyddsvärt 
står i centrum och skyddet skapas med 
hjälp av byggnader och närområden – utan 
att verksamheten menligt påverkas och 
utan att skapa små ”Fort Knox”. 

Viktiga svenska offentliga byggnader finns inte bara inom 
våra gränser. Ambassaden i Washington är ett exempel.

unik handbok för 
skydd av byggnader

foto: å
ke e:son Lindm

an
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 fortifikationsverket är statens företrädare för fastigheter som används för 
försvarsändamål. Uppdraget är att investera, förvalta och avyttra fastigheter samt 
att erbjuda den kompetens som krävs för att samhällets behov inom skydds- och 
anläggningsteknik utvecklas och säkerställs. Verket är inte vinstdrivande. Däremot 
har staten (ägaren) ett avkastningskrav på 4,2 % (2015). Avkastningen i kronor räknat 
uppgick år 2014 till 43,6 miljoner kronor. Ny modell för avkastningskravet kommer att 
införas från 1 januari 2016.

visste du att

eiVOr lunDqVist, stabschef på Fortifika
tionsverkets förvaltningsavdelning: 

– Jag tror ingen fastighetsägare har 
en sådan variation på beståndet. Vi hyr 
ut mark och lokaler av alla de slag till 
Försvarsmakten, som ju är vår största 
hyresgäst, och till försvarsnära myndig
heter som Försvarets materielverk (FMV), 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 
och Försvarets radioanstalt (FRA). 

självkostnadshyror  
för försvarsfamiljen
Hyresavtalen till Försvarsmakten och för
svarsnära myndigheter kallas för upplå
telseavtal där man tillämpar hyra baserad 
på självkostnad. Fortifikationsverket är 
inte vinstdrivande, utan baserar avtalen 
på faktiska kostnader. Bashyran består 
av planerat underhåll, drift, media (energi 
mm) och administration. Kapitaldelen 
består av ränta och avskrivningar och 
beräknas utifrån byggnadernas anskaff
ningsvärde. 

– Vi har kompetent personal som arbe
tar aktivt med ständiga förbättringar för 
att våra hyresgäster ska få så bra lokaler 
som möjligt till lägsta möjliga hyra, för
klarar Eivor. 

Trots ambitionen att hålla nere hyrorna 
kan det ibland verka dyrt med självkost
nadshyra. Mycket beror på geografi och 
objektets ålder. En äldre, redan avskriven 
byggnad mitt i stan kan ha väldigt låg själv
kostnadshyra, medan en nybyggd byggnad 
i Norrlands inland tvärtom kan kosta mer 
än vad marknaden är beredd att betala.
– En nybyggd byggnad ger en hög kapi

talkostnad eftersom vi tillämpar linjär 
avskrivningsmodell och räntan beräknas 
utifrån bokfört värde. Men i det långa lop
pet är vår modell med självkostnadshyra 
mer förmånlig än marknadshyra eftersom 
vi inte har några påslag på våra kostnader 
och arbetar med att hålla nere hyrorna. 

två sätt att sänka  
hyran ytterligare
För att ytterligare försöka sänka hyrorna 
och samtidigt göra viktiga insatser för 
miljön har Fortifikationsverket genomfört 
energieffektiviseringsåtgärder som har 
sänkt förbrukningen. 

– Energianvändningen är ett av våra 
högst prioriterade områden, avseende 
både miljö och ren ekonomi. 90 procent 
av energin i fastigheterna är förnybar och 
elförbrukningen är helt fossilfri (vatten 
och vindkraft). Vi arbetar för att även upp
värmningen ska vara fossilfri om fem år.

Hyresgästen kan även själv energi
effektivisera, menar Eivor:

– Den som aktivt sparar energi kan 
hålla nere mediaförbrukningen och där
med få lägre hyra. 

Ett annat sätt att hålla hyran nere är 
att optimera användningen av lokalerna. 
Att frigöra objekt som istället kan avytt
ras, ställas i ”malpåse” (minimera drift 
och mediakostnader) eller hyras ut till 
någon annan hyresgäst. 

– Vi kan hyra ut mark, lokaler, fritids 
och permanentbostäder eller nyttjande
rätter för till exempel jordbruk. Då till
lämpas marknadshyra eftersom det dels 
finns en förordning som styr och en över
enskommelse med Försvarsmakten som 
reglerar hanteringen av överskott och 
underskott. Målsättning är hela tiden att 
tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till 
Försvarsmakten och övriga försvarsnära 
myndigheter till lägsta möjliga kostnad. 

Fortifikationsverket för-
valtar och hyr ut allt från 
kallförråd till kontor, flyg-
fält, hamnar, stridsanlägg-
ningar och byggnader för 
högteknologisk verksam-
het åt ”försvarsfamiljen”. 
utan vinstintresse och 
med en hyra baserad på 
självkostnad.

Hyror 
utan  
påslag 

Eivor Lundqvist, stabschef på Fortifikationsverkets förvaltningsavdelning, berättar 
att arbetet med energieffektivisering ger positiva effekter både för hyror och miljö.
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Micke Egdahl är en av Fortifikationsverkets serviceansvariga tekniker i Musköberget. 
Efter 16 år händer det fortfarande att han upptäcker nya schakt och gångar.

Välkommen 
in i berget

musköbasen är insprängd i ett berg i stockholms skärgård. 
Den byggdes under kalla kriget och är stark nog att motstå 
ett kärnvapenangrepp. avancerad teknik präglar allt från 
driftcentral till robotverkstad och lösningarna för kyla  
och uppvärmning. berget sväljer högteknologi på en yta 
stor som Gamla stan i stockholm. en självförsörjande värld 
insprängd i gnejs och granit, bakom explosionssäkra portar.
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bilVägen ut till MusKö är slingrig och 
idyllisk. Utanför bergets portar är gräs
mattorna lika välklippta som skogsglän
torna mjuka och inbjudande. Väl inne i 
berget blir stämningen en annan. Det är 
som om ett allvar tar över när vi istället 
omges av tunnlar, kulvertar och hangar
liknande salar. Här finns ingenting som 
påminner om världen utanför. 

tunnelsystem i alla riktningar
Vi kör elbil genom ett väl utbyggt tunnel
system, en transportled för fartygsdelar, 
robotar och ammunition, materiel till 
verkstäder och mycket annat. De väldiga 
vägvalven slutar ibland intill ännu större 
bergssalar, någon ser ut att kunna rymma 
en hel katedral. Musköbergets inre är på 
sina ställen lika högt som Katarinahissen 
i Stockholm och känns ibland overkligt 
överdimensionerat. Nästa stund är känslan 
den rakt motsatta när en annan tunnel 
tagit oss till blytunga dörrar som leder ner 
i trånga underjordiska gångar under plan 
0 där fläkttrummor, värme, vatten och 
avloppsrör ringlar sig många tiotals mil 
genom gnejs och granit. 

I berget finns vattenverk och renings
verk, vattenreservoarer och uppvärm
ningssystem som använder kylvatten från 
berget och havsvatten som värmekälla.  
På vägen ner mot dockorna blir det tyd
ligt att det även finns gott om plats för de 
gamla sjukhuslokalerna, för verkstäder, 
förråd och kontor. Berget är byggt för att 
vara självförsörjande i flera månader.

Plats för stora örlogsfartyg 
Längst ner mot havet tornar de stora dock
orna upp sig. Där finns plats för marinens 
stora örlogsfartyg.

– Här lägger ubåtar och korvetter till 
med stor precision, förklarar Micke Egdahl 
som är vår ciceron för dagen. 

Han är en av Fortifikationsverkets 
serviceansvariga tekniker i berget och 
berättar att valven ut mot Hårsfjärden är 
de enda ljusinsläppen i denna underjor
diska värld. 

– Dockorna är mycket djupa och från 
”golv” till tak är det som högst 38 meter. 
Bland annat för att ubåtarnas periskop 
ska kunna lyftas ur för underhåll. Det 
främsta syftet med dockorna är nämligen 
reparation – inte att gömma sig för en 
eventuell fiende. 

När ett fartyg ligger inne för översyn 
och underhåll töms de jättelika dockorna 
på vatten. Det kan gå extremt fort om det 
behövs. Sedan kan man gå under de stora 
fartygen.

Micke är rörmokare från början och 
visar nöjt den smarta, mekaniska kon
struktionen som gör att dockorna kan 
tömmas så fort – av en enda person. 
Sedan ger han oss istället bergets fågel
perspektiv genom att leda vägen uppåt 
via smala spiraltrappor och allt brantare 
bergsschakt med lågt i tak som till slut 
leder fram till avsatser ovanför fartygen. 

Fallhöjden från det öppna gallergolvet är 
hisnande och är inget för den höjdrädda. 

– Rent allmänt krävs en viss mental 
styrka för att jobba i berget, säger Micke. 
Att leva helt utan dagsljus är inte alltid 
enkelt. 

”Bergssjukan” är ett välkänt begrepp. 
Den lägger sig lite som ett vemod i kroppen. 

Miljö- och energibesparingar
Micke guidar oss vant genom berget. 
Men trots att han jobbat på Muskö i 16 år 
händer det fortfarande att han stöter på 
luftschakt och gångar som han inte visste 
fanns.

– Det händer lite då och då, berget är 
större än man tror. 

När Micke först kom hit, 1999, var 
Muskö fortfarande en örlogsbas med 
många hundra personer på plats. Ännu 
tidigare, när verksamheten var i full gång 

rörde det sig om 1 800 man. Nu när Karls
krona sedan länge är landets huvudbas är 
det betydligt färre personer som rör sig i 
berget. 

– Men den stora anläggningen ska ändå 
skötas, även om en del utrymmen gapar 
tomma. Nu finns planer på att vända ut
nyttjandegraden av de enorma lokalerna. 
Det känns bra för alla i berget. Det nya 
försvarsbeslutet innebär också nya ubåtar 
och nya satsningar inom flottan vilket kan 
påverka nyttjandet av Muskö. 

Just nu ligger inga örlogsfartyg i de stora 
dockorna, men det kommer att komma in 
såväl minröjare som korvetter och ubåtar 
för service framöver. Micke visar stolt upp 
de nya energiportarna som håller råkylan 
från havet ute.

– De har drastiskt förbättrat arbets
miljön för verkstadspersonalen. Nu håller 
berget alltid en temperatur på mellan  

Micke Egdahl kontrollerar en kylmaskin 
så att inga läckage förekommer.

Under plan 0 finns stora delar av Musköanläggningens ”tarmsystem” 
som regelbundet kontrolleras av Fortifikationsverkets tekniker.

Fortifikationsverkets leverans i Musköberget handlar om att hålla 
liv i anläggningen, oberoende verksamhet och volym.
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17 och 19 grader, året runt. Det var väldigt 
rått och kallt vid vattnet tidigare. De nya 
portarna har sparat mycket energi och 
samtidigt förbättrat klimatet här inne.

Miljö och energibesparingar är viktiga 
sätt för Fortifikationsverket att leverera 
god service till hyresgästerna. Förutom att 
hålla en jämn och torr temperatur i berget 
handlar det till exempel om att successivt 
installera nya fläktar och värmepumpar 
som drar mindre energi än de gamla och 
att ersätta fossila bränslen med bioolja 
eller energi från havet intill. 

– Annars handlar Fortifikationsverkets 
leverans helt enkelt om att hålla liv i den 
här stora, komplexa anläggningen, förkla
rar Micke. Det är ett enormt maskineri som 
måste snurra. 

Viktigast av allt är kanske kontakten 
med kunderna – med Försvarsmaktens och 
FMV:s alla specialister, med Muskövarvets 
och Saab Kockums personal och med alla 
andra som huserar i berget. Så att alla har 
chans att tala om vad som krävs för att 
deras specifika verksamhet ska fungera.

skydd och säkerhet 
livsviktigt här
Från Fortifikationsverkets sida handlar 
det om att skapa bästa tänkbara förut
sättningar för den här typen av lokaler. 
Det handlar om brandsäkerhet, om ma
terialval och om särskild tillsyn. Micke 
förklarar lite närmare:

– Försvarsmakten och FMV har verk
samheter med höga skyddsvärden och 
stora krav på säkerhet. Här i berget finns 
lokaler som är byggda för torpeder, stora 
tankanläggningar för väteperoxid, foto
gen och sprit. Vi tillser att lokalerna är så 
idealiska som möjligt för deras verksam
het med t ex explosionssäker armatur och 
vägguttag.

Säkerheten – och de påtagliga riskerna 
– gör sig gällande gång på gång under vår 
färd genom berget. Öronbedövande ag
gregat, serverrum och kompressorer krä
ver hörselskydd; frätande ämnen kräver 
syrgasmasker som räddar liv i händelse av 
exempelvis ammoniakläckor; höga höjder 
kräver sele.

Skydd och säkerhet, för både don, person 
och riket i stort, är livsviktiga på Muskö.

Vi passerar vakande ögon
Efter mer än åtta timmar i berget har vi 
bara sett en bråkdel av verksamheten. 
Innan vi lämnar tunnelsystemet bakom 
oss för dagen hinner vi få en snabb inblick 
i delar av de högteknologisk verksamheter 
som inryms i berget. Här huserar bland 
annat delar av Marinbasen, som har sitt 
säte i Karlskrona. Vi passerar Sjöinforma
tionsbataljonen som på sina skärmar över
vakar Sveriges sjöterritorium, ovan och 
under ytan. De slår larm när något bryter 
mot normalbilden. 

– Vi är ett förband aktivt dygnet runt, 
årets alla dagar, förklarar stabschef och 
örlogskapten Tivadar Sivgren. Vi vakar 
över Sveriges kust när alla andra sover. 

Alldeles intill sitter Marinens Radio 
(MaRa), som också är igång dygnet runt. 
Informationsflödet till och från Försvars
maktens marina enheter och militära 
förband måste alltid, alltid fungera.  

Berget sväljer marinens stora örlogsfartyg som tar sig in från  
Hårsfjärden genom stora valv när det är dags för service och underhåll. 
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 Musköberget är lika stort som 
gamla stan i stockholm, en av 
dockorna är lika hög som Katarina-
hissens 38 meter och i kulvertarna 
ryms många tiotals mil rör som trans-
porterar vatten, kyla, avlopp etc.  

 i Musköberget fanns en gång  
i tiden ett fullt fungerande sjukhus 
liksom andra samhällsviktiga funk-
tioner – berget är byggt för att vara 
självförsörjande i flera månader.  

 sjöinfobataljonen övervakar 
dagligen 2 700 kilometers kust, 
från Haparanda till Strömstad.

Det handlar om avancerad kryptering  
i alla former för att skydda sig mot  
främmande makts insyn.

– Det är komplicerade ITsystem som 
svenska Försvarsmakten använder 
sig av, men vi vet å andra sidan att de 
fungerar, förklarar örlogskapten Niclas 
Lyngstam. 

– Våra system är kvalitetssäkrade  
i alla led och de hårdast klassade i värl
den.

robusthet i alla led
De tekniktunga verksamheterna i 
Muskö berget måste alltid fungera och får 
aldrig stanna upp. Det kräver robusthet 
i alla led. Driftsäkerheten är en viktig 
förutsättning för allas säkerhet. 

– Ingenting får plötsligt stanna upp 
eller slockna, säger Micke Egdahl. Alla 
måste kunna lita på att alla pumpar går 
som de ska, att all teknik fungerar pro
blemfritt, att reservaggregaten alltid 
står redo och att berget klarar sig i alla 
lägen. 

Ytterst handlar det om att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för landets krigs
förband. 

På vägen ut passerar vi bergets 
”hjärta”, Fortifikationsverkets drift
central som tar hand om alla driftlarm 
i berget. Kvällar och helger tar de över 
driftkontrollen i hela landet. Personalen 
arbetar i skift för här gäller det att vara 
alert dygnets alla timmar. Går det ett 
brandlarm kan det ringa i fyra telefoner 
samtidigt som det ropar någon i radion 
och ett larm kvitteras på datorn. Är det 
storm och åska ute i landet blir det mer 
att göra. Vid strömavbrott i Skåne eller 
skogsbrand i Norrland kontaktas Forti
fikationsverkets jourpersonal på plats 
som sedan rycker ut. 

Driftcentralens datorer lyser upp det 
dunkla rummet som till synes bara har 
kontakt med bergets viktiga reservag
gregat i maskinrummet intill – de som 
måste fungera i alla lägen och som Forti
fikationsverkets personal ser till att hela 
berget kan förlita sig på. 

Efter tio intensiva timmar sätter vi 
oss i elbilarna för sista gången och kör ut 
ur berget. Vi genar genom en liten skogs
dunge och det känns nästan overkligt att 
vara utomhus med blommor intill väg
kanten. Tankarna är fast i kulvertar och 
traverser, i konstgjort ljus och i allt det 
allvarsamma som ryms i berget. 

visste du att

Ingenting får 
plötsligt stanna 
upp eller slockna. 
Alla måste kunna 
lita på att alla  
pumpar går som 
de ska, att all 
teknik fungerar 
problemfritt, att 
reservaggregaten 
alltid står redo och 
att berget klarar 
sig i alla lägen.
micke eGDaHl

”

fakta om musköbasen

 beslutet om att flytta örlogsvarvet från Beckholmen till Muskö togs 1953. Muskö-
basen invigdes officiellt 1969, men då var verksamheten redan igång. 2004 bestämde 
man sig för att flytta Marinbasen till Karlskrona. Idag är Musköbasen en arbetsplats för 
ca 250 personer, mot tidigare 1 800. Flest arbetar på Marinbasen, resten på bland annat 
FMV, Fortifikationsverket, Muskövarvet och Saab Kockums. 

”Sjöugglor”, ”uvar” och andra hjälpredor behöver  
monteras ner, testas, underhållas och sättas ihop igen. 

I ett utrymme i berget samsas olika typer av under-
vattensfarkoster som kräver regelbunden översyn. 
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Det militära försvaret av sverige ska 
stärkas. Den nya försvarspolitiska  
inriktningen är en direkt följd av vår 
försämrade säkerhetspolitiska situa-
tion och visar otvetydiga tecken på ett 
trendbrott: ambitionen är att bygga 
ett starkare militärt försvar, som också 
stöds av och samverkar med ett civilt.

försvars  politiskt 
trendbrott

Försvaret går från ett insatsförsvar med internationella insatser till ett försvar med tydligare inriktning mot ett nationellt försvar. Den överenskommelse som 
fattades i våras innebär att Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centern och Kristdemokraterna står bakom den försvarspolitiska inriktningen.

Det viktigaste 
under försvars
inriktningsperioden 
2016–2020 är att 
öka den operativa 
förmågan i krigs
förbanden och  
att säkerställa den 
samlade förmågan  
i totalförsvaret.
reGerinGens prOpOsitiOn 
23 april 2015
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 Exakt hur den nya försvarsinriktningen påverkar Fortifikationsverket är ännu inte klart. Men ett starkare försvar och nytt totalförsvar 
kräver med säkerhet nya investeringar i fastigheter och infrastruktur. Inte minst på Gotland. Fler soldater kräver större lokaler, större 
övningar innebär mer omfattande underhåll. Längre utbildningstid ger ökat slitage och kräver mer i form av effektiva lokal- och  
energilösningar. Höga krav på kris- och krigsduglighet ger samtidigt möjligheter för Fortifikationsverkets experter inom fysiskt skydd 
att använda sin kunskap i än bredare lager av det civila samhället. Vi behöver även utveckla en fungerande samverkan med andra  
myndigheter inom försvarssektorn och den civila sektorn för att kunna realisera försvarsinriktningen och bygga ett starkt Sverige.

konsekvenser för fortifikationsverket

Hög  
ambitionsnivå
Ett trendbrott är att Försvars
makten för första gången på 
många år får högre anslag. Den 
nya försvarsinriktningen visar en 
hög ambitionsnivå, däremot mot
svarar anslagen inte de politiska 
ambitionerna. De ligger heller inte 
i paritet med försvarsledningens 
grundläggande önskemål. 

totalförsvar 
med total-
försvarsplikt
Totalförsvarstanken stärks och 
planeringen för totalförsvaret ska 
återupptas, men ännu finns inte 
beslut om former och strukturer. 
För att lyckas krävs ett brett enga
gemang och förankring i samhäl
let. Frågor om säkerhet, sekretess 
och kommunikation är viktiga att 
lösa. 

försvarsmaktens 
uppdrag
Försvarsmaktens uppdrag är att 
skydda Sverige mot väpnat an
grepp. Ytterst att skydda våra med
borgare och grundläggande värden 
som demokrati och mänskliga rät
tigheter. Försvarsmakten ska också 
fungera effektivt med hela för
svarsfamiljen och även samverka 
med andra myndigheter i högre 
utsträckning än tidigare.  

Krav på  
effektiviseringar
Trycket på besparingar och effek
tiviseringar kommer att vara högt 
under genomförandet av den nya 
försvarsinriktningen. Det ställer 
stora krav på Försvarsmaktens 
proaktivitet och flexibilitet, men 
också på exempelvis Fortifika
tionsverket som ska motsvara höga 
önskemål, till exempel när det gäl
ler att anpassa fastighetsbeståndet 
efter nya behov, och samtidigt hålla 
nere kostnaderna. 

utökat  
internationellt 
samarbete
Tydliga signaler ges om fler öv
ningar med andra nationer. Kan
ske även ökade krav på lagring av 
materiel och så kallade plug and 
playfunktioner där fastigheter 
och infrastruktur ska fungera med 
andra nationers vapensystem och 
krav i form av säkerhet, funktiona
litet och skydd. Finland är en själv
klar samverkanspartner, liksom 
övriga nordiska länder, NATO och 
USA. 

nationell militär 
förmåga
Regeringens proposition flyttar 
fokus från insatsförsvar med in
ternationella insatser till förstärk
ning av den nationella militära 
förmågan och återetablering av  
ett totalförsvar.  

gotland i fokus
Den militära närvaron på Gotland 
ska etableras i närtid och succes
sivt öka för att vara färdigutbyggd 
2018. Det strategiska planerings
arbetet är i full gång. Försvars
makten tillsammans med FMV 
och Fortifikationsverket är viktiga 
aktörer. Satsningen kan till exem
pel komm att kräva investeringar 
i logement, verkstäder, förråd och 
övningsmöjligheter. 

Civilt försvar 
och civil  
beredskap
Beredskapsplanering för det civila 
försvaret ska verkställas och det 
ska vara tydligt hur det bidrar till 
Försvarsmaktens operativa för
måga vid höjd beredskap och krig. 
All personal som krävs vid höjd 
beredskap, inte bara militär utan 
även civil, ska krigsplaceras.  
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Kalla Kriget var i många årtionden en del 
av vardagen. Säkerhetspolitiska motsätt
ningar, kärnvapen och andra hot var reella 
och ett välfungerande försvar en självklar 
del av samhället långt in på 1990talet.

– Det fanns ingen stor diskussion i lan
det om att vi avsatte för mycket resurser, 
förklarar Willy Sundling, som då utbildat 
sig på Försvarshögskolan och blivit övers
telöjtnant i armén. 

– Dessutom hade de flesta en uppgift, 
oavsett om den var civil eller militär. 

Totalförsvaret byggde på en kombina
tion av plikttjänstgöring och frivillighet. 
Värnplikten omfattade män i åldrarna 18 
till 47. Reservofficerare hade ofta nyckel
poster inom näringsliv eller offentlig för
valtning och den civila delen av försvaret 
kunde engagera såväl kvinnor som män 
upp till 70 års ålder. 

Civilt försvar med 
biskopar och kraftbolag
Willy valde att lämna det militära för myn
digheten Civilbefälhavaren som organise

rade det civila försvaret i nära samarbete 
med det militära. Till sitt förfogande hade 
han snart allt från personbilar och långtra
dare till biskopar och kraftbolag.

– Myndigheter och företag i viktiga 
branscher hade alla en representant i vår 
organisation. De som skötte frågor kring 
energi och livsmedel till vardags skötte 
samma frågor i krissammanhang.

Biskopen i Luleå ställde sig till förfo
gande och visste precis hur själavården 
skulle flyttas ut till krigsförbanden; att 
ett onormalt stort antal döda måste trans
porteras och begravas; att anhöriga både 
måste underrättas och hjälpa till med 
identifiering. 

Ledningen i ett av Norrlands största 
transportbolag var lika engagerad och in
satt inom sitt område. Willy berättar med 
en stor portion stolthet i rösten: 

– De tog på sig fraktplaneringen av 
människor och materiel, logistiken kring 
varor som måste skickas och beställas 
även under flyganfall och andra svåra 
förhållanden. Frakterna skulle gå med 

samma långtradare och chaufförer som i 
fredstid. Samma sak gällde flyget. Tågen.

Systemet satt ihop från mikro till 
makronivå och kunde upprätthålla ett 
fungerande samhälle – även om dammar 
sprängts eller infrastrukturen drabbats 
på annat sätt. 

– Det var fantastiskt att få vara opera
tiv chef och bevittna hur yrkesskickligt 
folk slog sina kloka huvuden ihop och kom 
fram till hur vi tillsammans kunde lösa 
uppgifterna.

alla behövdes, alla ställde upp
Civilbefälhavaren var en så kallad högre 
regional myndighet och fanns i slutske
det på tre platser i landet: Malmö, Örebro 
och Luleå. De lydde under Försvarsde
partementet och samordnade alla civila 
försvarsförberedelser i sin del av landet. 
Nyckelpersoner inom exempelvis vatten
försörjning och telekommunikation stod 
beredda att träda in med sin specifika 
kunskap och tydliga uppgift som kugghjul  
i ett välsmort maskineri. 

För inte så länge sedan hade sverige ett unikt totalförsvar som involverade stora delar av befolkningen – så 
många som 2,8 miljoner personer så sent som vid 1990-talets början. Den civila beredskapen var välplanerad 
in i detalj i hela landet och redo att när som helst kugga i det militära maskineriet under krig och katastrof.  
så är det inte längre.

Om kriget kommer –  
totalförsvar förr och nu

De tre första upplagorna av ”Om kriget kommer”, vägledning 
för Sveriges medborgare, 1943, 1952 och 1961. Krigsarkivet.

Sveriges folk  
i krig är ett  
stridande folk, 
både vid fronten 
och i hemorten. 
Om kriGet kOmmer, 1952

”
u

pphovsm
an okänd. o

riginalen tillhör k
rigsarkivet.
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Alla dessa människor sammankallades 
varje år, informerades om omvärldsläget 
och om hur militären förändrat använd
ningen av sina resurser. Sedan övade de 
tillsammans för att snabbt kunna mobili
sera, stötta försvaret och skydda civilbe
folkningen. De kände varandra och visste 
vad de skulle göra i en krissituation. 

Myndigheterna höll ihop hela landets 
civila organisation till en ungefärlig 
kostnad av 50 miljoner kronor per år. Till 
vardags ledde en kanslichef 15 personer i 
varje civilområde, expertföreträdare för 
sjukvårdsbranschen, försörjningsbran
schen, transportbranschen, arbetsmark
nad och så vidare. 

– Sedan kallade vi med jämna mellan
rum in vårt nätverk av civila och deras 
organisationer i militära övningar. Vi hade 
samma geografiska ansvarsområde och 
även en gemensam skyddad stabsplats 
med Militärbefälhavaren. Det civila var 
koordinerat med de militära ansträng
ningarna in i minsta detalj. 

Under kalla kriget arbetade totalför
svarsmyndigheterna Civilbefälhavaren 
och Militärbefälhavaren sida vid sida och 
samordnade sin planering för krig och ka
tastrof. Till grund låg beredskapslagstift
ningen som skulle träda i kraft när och om 
regeringen beslutade om höjd beredskap. 

Överste Jan Mörtberg, chef för institu
tionen för säkerhet, strategi och ledarskap 
på Försvarshögskolan, kommenterar För
svarsmaktens dåvarande samspel med de 
civila ansträngningarna:

– De gemensamma strukturerna levde 
helt enkelt upp till lagens stadga ”under 
högsta beredskap är totalförsvar all sam
hällsverksamhet som då skall bedrivas.”

nedmontering  
efter järnridåns fall
När Berlinmuren rasade, Sovjetunionen 
föll samman och krigshotet inte längre 
framstod som en realitet började nedmon
teringen av den militära och civila bered
skapen mot slutet av 1990talet.

– Man sa att behovet inte fanns mer, minns 
Willy. Att de hot vi levt under inte längre 
kunde inträffa, åtminstone inte under 
överskådlig tid. Nu har den överskådliga 
tiden förflutit. Den eviga freden kom inte, 
men det välfungerande, geografiskt hel
täckande systemet har lösts upp. 

Jan konstaterar att totalförsvarets ned
montering hade sin grund i tron att Ryss
land aldrig skulle komma igen. Att det inte 
kunde ske en negativ konfliktutveckling  
i vårt närområde. 

– Därmed fanns inte längre något 
behov av en nationell försvarsplanering. 
Inget moderniserat mobiliseringssystem; 
inget koncept för logistik i försvar mot 
väpnat angrepp; inget system för hur det 
civila samhället skulle stödja de militära 
insatserna. Den territoriella indelningen 
avskaffades och även värnplikten. Nu 
måste den naturliga samverkan på lokal 
och regional nivå mellan det militära och 
det civila byggas upp på nytt.

Willy och Jan är överens om att svensk 
krisberedskap flera gånger gjort miss
taget att alltför snabbt blåsa ”faran över”. 

– Vi får inte släppa garden så mycket att 
vi alltid får en käftsmäll när något händer, 
menar Willy. Jag tycker att vi ska lära oss 
av Finland som har sett till att systemet 
och helheten lever, även under perioder 
när hotet inte varit lika överhängande. 

Jan påpekar samtidigt att Försvars
makten under hela nedmonteringen ändå 
har haft en beundransvärd personal: 

– Hängiven och kompetent. Vi har under 
hela 2000talet löst de givna och ofta ut
manande uppgifterna i exempelvis Afgha
nistan, Adenviken, Libyen, och Mali. Vi har 
soldater, sjömän och piloter som varit prö
vade, bestått provet och varit fantastiska 
helt enkelt. Vi har bra utrustning, om än för 
lite av den. Det gäller allting egentligen – vi 
har verkat i kompanier och plutoner istället 
för att träna brigader och bataljoner.

ny satsning på  
totalförsvaret 2015
Nu finns ett nytt försvarsbeslut som vill 
satsa på totalförsvaret. På det civila och 
det militära och de två tillsammans. 

– Vi har en bra försvarspolitisk led
ning, menar Jan, med en kompetent och 
förtroendeingivande försvarsminister 
som har återgett en kraft och en vilja att 
ingjuta mod i organisationen. Som klart 
och tydligt signalerar att man vill återta 
försvarsförmågan. Försvarsberedningens 
senaste rapport heter ju ”Starkare försvar 
för en osäker tid” – det är den politiska be
ställningen. Nu krävs större resurser och 
vi får inte glömma bort att även de inter
nationella uppgifterna och utmaningarna 
bortom vårt närområde kräver insatser.

ÖB har talat om ”Full Spectrum Conflict” 
– militär, civil och psykologisk hybridkrig
föring som förvirrar människor och skapar 
osäkerhet i samhället. Så kanske är ett 
fungerande totalförsvar viktigare än nå
gonsin, nu när hoten är så diversifierade?

Tidigare var det 
civila koordinerat 
med de militära 
ansträngningarna 
in i minsta detalj.
willy sunDlinG

”

Willy Sundling (till höger), tidigare på Civilbefälhavaren, i samtal med Jan Mörtberg på Försvarshögskolan. Jan har tidigare varit chef för 
Norrbottens regemente och bland annat varit sakkunnig inom försvarsplanering på Försvarsdepartementet.

foto: k
ari k

ohvakka
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– Det tror jag, säger Willy. Det behövs enga
gerade människor i alla möjliga positioner, 
inte bara i gröna kläder. Modern krigföring 
sker på fler och nya fronter, det finns fler 
krigsscener om man så vill. 

Samtalet halkar in på medborgar
tjänstgöring som ett sätt att återupprätta 

värnplikten i ny tappning. Erfaren  heten 
säger att det finns många som vill  
hjälpa till. Hemvärnet är ett bra exempel, 
det gamla civilförsvaret ett annat.  
Jan avslutar:

– Med nya doktriner, handlingsplaner 
och system kan vi samordna resurser, 
samla människor, engagera, utbilda – och 
öva. Så att vi än en gång förstår hur den 
nationella krishanteringen bäst ska gå till. 

Försvarshögskolans inramning känns 
passande. Här finns unik kunskap och 
man har länge bidragit till totalförsvaret 
som utbildar såväl officerare som civila 
akademiker, tjänstemän och politiker. 
Både på uppdrag av Försvarsmakten  
och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB). Kanske är det inte en 
slump att försvarsminister Peter Hultqvist 
själv gått en kurs här? Fokus var svensk 
säkerhets och försvarspolitik och sam
hällets krisberedskap. 

Msb rustar för civilt försvar
– Under perioden 2010–2012 började vi 
tolka politiska signaler om att det civila 
försvaret skulle kunna komma att  
återupptas, berättar Magnus DybergEk, 
samordningsansvarig civilt försvar på 

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. Därmed hade en törnrosasömn 
på nästan 20 år kommit till sitt slut. En 
intern strategi upprättades och 2013 fick 
MSB ett första regeringsuppdrag att ta 
fram underlag för den civila delen av total
försvaret, det civila försvaret.

– Frågan är vilket krig vi ska planera för, 
hur ser det moderna krigets utmaningar 
ut? I sin förlängning kan man fråga sig om 
kriget kommer vara över när kriget börjar, 
problematiserar Magnus. Han hänvisar till 
nya begrepp som cyberkrigföring, asym
metri och hybridsituationer. MSB har tagit 
sig an uppgiften att försöka ge svaret via 
studier, ny kunskap och andra förberedel
ser. Den konkreta politiska signalen om 
ett nationellt försvar, ett totalförsvar med 
både planering och beredskap militärt och 
civilt kom först med försvarspropositionen 
våren 2015.

Men det handlar inte om att bygga upp 
ett civilt försvar från grunden utan byggt 
på de erfarenheter och strukturer MSB och 
de ansvariga aktörerna vunnit under åren 
med sitt krisberedskapsarbete.

– Det gamla totalförsvaret som berättas 
om här tidigare var tydligare, mer hierar
kiskt och använde sin militära erfarenhet 

överste Jan Mörtberg är chef för institutionen för säkerhet, 
strategi och ledarskap på Försvarshögskolan.

Willy Sundling, tidigare överstelöjtnant, anställdes sedan som 
biträdande kanslichef på Civilbefälhavaren.

Stora resurser satsades under kalla kriget på att skapa säkra bergrum 
för både civilt och militärt bruk. Här ett exempel från Uppsalatrakten.

Vi har en bra för
svarspolitisk ledning 
som har återgett 
en kraft och en vilja 
att ingjuta mod i 
organisationen.
jan mörtberG

”
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för civil krisberedskap. Nu bygger vi från 
andra hållet utifrån krisberedskap till att 
bli en del av totalförsvaret. Det innebär 
mer flexibilitet, ett allriskperspektiv och 
med en mer generisk förmåga än kalla 
krigets totalförsvar.

– Jag är övertygad om att vi jobbar 
smartare, snabbare och med mer skarp 
erfarenhet från katastrofer och insatser 
världen över idag. Däremot är det en stor 
apparat att starta upp med nästan 50 
myndigheter med eget ansvarstagande.  
Vi har mindre resurser, både avseende 
antal personer och reda pengar, MSB och 
de ansvariga aktörerna ska bygga upp  
det civila försvaret inom befintlig ram, 
konstaterar Magnus.

MSB och Försvarsmakten väntar nu på 
regeringens planeringsanvisningar som 
bereds i Regeringskansliet. När väl anvis
ningarna kommer så ska de tolkas och kon
kretiseras av MSB och Försvarsmakten.  
På den civila sidan har man haft samöv
ningar inom olika områden sedan tidigare 
men nu måste det civila och militära börja 
såväl tänka ihop som göra totalförsvars
övningar. Regeringens inriktning i stort för 
det civila försvaret är att fokusera på arbe
tet med att stödja det militära försvaret.

På frågan om hur stalltipset ser ut,  
om uppgiften kommer att klaras, svarar 
Magnus att svaret inte är helt givet.

– Vi måste först se hur anvisningarna 
ser ut. 

ingen Plats i VärlDen kan stoltsera med 
att vara ursprung till så många grund
ämnen som Ytterby på spetsen av Resarö 
i Stockholms skärgård. Där ligger ”en in
kapslad pärla” – en cirka 170 meter djup 
gruva där brytningen kanske går tillbaka 
ända till 1600talet. 

Först handlade det om kvarts till 
järnbruk, sedan om fältspat till porslins
tillverkning. 1933 övergavs gruvan som 
först på 1950talet övertogs av Försvars

makten. Under kalla kriget användes 
gruvans håligheter som lagringsplats för 
flygbränsle. 1995 tömdes gruvan på sitt 
innehåll och därefter har området genom
gått en saneringsprocess. Nu befinner sig 
Ytterby gruva i en slags törnrosasömn. 

Det är Fortifikationsverket som äger 
gruvan och i juni samlades intressenter 
som tomtägarföreningen, Rotary, Kung
liga Vetenskapsakademien, Riksantikva
rieämbetet, Vaxholms Fästnings Museum, 
entreprenörer och forskare för att disku
tera platsens historia, nuläge och möjliga 
framtid. Ambitionen är att hitta en  
långsiktig lösning där en ny ägare med 
kompetent förvaltning kan ge plats för 
forskning och besöksnäring. Nästa vår, 
efter ytterligare samtal med tänkbara 
köpare, kommer Fortifikationsverket  
besluta om ett ekonomiskt hållbart väg
val som bevarar ett unikt kulturarv. 

Ytterby gruva  
kan få nytt liv

 ytterby är den plats i världen 
som fått flest grundämnen  
uppkallade efter sig. Det är  
Yttrium, Terbium, Erbium och  
Ytterbium. Nobelpristagare i kemi 
har besökt Ytterby i samband med 
prisutdelningarna.

visste du att

fOrtifiKatiOnsVerKet samverkar med 
andra myndigheter i kris och beredskaps
frågor inom den tekniska infrastrukturen 
– SOTI. Samverkansområden för krisbe
redskap finns inom sex olika områden:

 Ekonomisk säkerhet
 Geografiskt områdesansvar
 Teknisk infrastruktur
 Farliga ämnen
 Skydd, undsättning och vård
 Transporter

Syftet med SOTI är att säkerställa ett sam
hälle med säker och funktionell teknisk 

infrastruktur, även i kris. Teknisk infra
struktur omfattar bland annat el, drivme
del, tele och dricksvatten. Gruppen består 
av 15 samhällsaktörer och är plattform 
för kunskapsuppbyggnad, nätverkande 
och informationsspridning. SOTI arbetar 
även med att sammanställa gemensamma 
risk och sårbarhetsanalyser inom den 
tekniska infrastrukturen, det vill säga för 
elförsörjning, elektronisk kommunikation, 
gasdistribution, informationssäkerhet, 
mediedistribution samt kommunalteknisk 
försörjning. Sådan infrastruktur måste 
ha tillräcklig robusthet så att konsekven

serna för samhällsviktiga verksamheter 
begränsas vid allvarliga störningar.

Under 2016–2018 läggs, enligt anvis
ningar från Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap, särskild fokus på 
höjd beredskap och civilt försvar. Detta 
innebär till exempel att brister hos prio
riterade samhällsfunktioner ska identi
fieras, värderas och på sikt elimineras. 
Detta för att det civila samhällets stöd till 
Försvarsmakten ska fungera även under 
höjd beredskap. Fortifikationsverket är 
vice ordförande för SOTI under 2015 och 
ordförandemyndighet under 2016. 

gemensam krisberedskap

Frågan är vilket 
krig vi ska planera 
för, hur ser det 
moderna krigets 
utmaningar ut?
maGnus DyberG-ek

”



Krigsskådespel i Skåne
i juni förVanDlaDes Ravlunda i Skåne 
till ett mindre inferno under den multina
tionella övningen Baltops 2015. I bukten 
utanför de paradisiska stränderna och 
ängarna låg amfibiestödfartyget USS San 
Antonio som svalde både svävare och amfi
biestridsvagnar i sin väldiga buk. Svenska 
fartyg dockades i engelska och amerikan
ska, finska soldater övade med polacker. 
Totalt var 17 nationer representerade.

Landstigningar gjordes i omgångar av 
svenska Amfibieregementet från Berga 
med egna stridsbåtar, från engelska och 
polska landstigningsfarkoster samt från 
den amerikanska marinen med amfibiefar

koster, svävare och attackhelikoptrar. 
Övningen gjordes främst för att bli bättre 
på ledning, samordning och koordination 
vid FNledda insatser där även NATO kan 
ingå. Amf 1:s övningsledare framhöll även 
vikten av att öva med sina finska kollegor 
eftersom våra regeringar vill skapa sam
verkan mellan våra stridskrafter.

Övningarna planerades av Amf 1 och 
Sjöstridsskolan i Karlskrona och genom
fördes på Fortifikationsverkets mark.  
Chefen för Baltops 2015, viceamiralen 
James Foggo, var nöjd:

– Man kan inte få bättre övningsför
hållanden än de ni erbjuder här. 

uPPsKattningsVis fiCK närmare 50 000 
besökare dela flottiljens 75årsjubileum 
som sammanföll med att transportflygpla
net TP 84 ”Herkules” fyllde 50 år i Sverige 
och Europa. 

Under dagen genomfördes flyguppvis
ningar av alla slag – det ryktades om att det 
bara var tyst i flygledartornet i 6 minuter. 
SK 60, Tunnan, Gripen, Draken och Viggen 
flög i formation, fallskärmsjägare fälldes 
på låg höjd och JAS39 Gripen flög gång på 
gång över landningsbanorna på Såtenäs. 
Besökarna fick även se hur en lufttankning 
går till.

Inramningen blev extra festlig tack vare 
Marinens Musikkår som spelade intill 
Fortifikationsverkets välklippta gräsytor 
och planteringar. I blickfånget fanns såväl 
veteranplan som nya helikoptrar och alla 
operativa flygplan. I en hangar kunde be
sökarna se hur flygmekaniker arbetar och 
hur ett stridsflygplan är uppbyggt. De fick 
provflyga SK 60 i simulator, provsitta  
Gripen och lära sig om Försvarsmaktens 
verksamhet. Även Fortifikationsverket 
berättade i en välbesökt monter om sin roll 
att bidra till ökad försvarsförmåga och ett 
robustare samhälle. 

Totalt var 5 600 soldater engagerade 
i övningen, de flesta sjöburna.

Omvänd
planprocess

b

nästa nummer 
av Öppet Hus 
utkommer  
våren 2016

runDVanDringar, postit lappar 
och intensiva grupparbeten har 
prövats denna höst på ön Fejan 
i norra Stockholms skärgård. På 
regeringens uppdrag ska Fortifi
kationsverket sälja norra delen av 
ön och prövade en engelsk metod 
som involverar lokalbefolkningen 
för att hitta problem, möjligheter 
och skapa en vision. Ett femtiotal 
personer närvarade två lördagar 
i september med sina bidrag till 
öns utveckling. Känslorna var 
starka, åsikterna gick ofta isär 
mellan åretruntboende, sommar
gäster och lokala näringsidkare. 
En del önskade ingen förändring 
alls, andra såg en kommande ex
ploatering som chansen att göra 
ön till en nod i norra skärgården. 
Inom en vecka hade konsulterna 
utarbetat en vision baserad på alla 
inspel som öborna lämnat. Visio
nen redovisades och diskuterades. 
En arbetsgrupp för norra ön bil
dades och en framtida process har 
inletts med intressenter från ön. 
Fortifikationsverket hoppas att 
denna omvända planprocess där 
de närmast berörda står i fokus 
ska hitta de bästa lösningarna för 
verkets kommande planförslag 
och försäljning. Om resultatet blir 
lyckat kan modellen stå som före
bild för kommande avyttringar 
runt om i landet. 

SVERIGE
pORTO
BETALT

avsändare:
Fortifikationsverket
631 89 eskilstuna

50 000 såg flygvapnet


