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hemma hos
röjdykarna

örlogsstaden
som blev världsarv

samarbete i orolig
östersjöregion

öB: hyror och trivsel
viktigt för försvaret

nummer två 2016

Hur sårbar är en byggnad för ett angrepp? 
Fortifikationsverket har som förvaltare  
av Försvarsmaktens fastigheter en lång 
erfarenhet av att bygga och förvalta skyd-
dade fastigheter. Den kunskapen för medlas 
nu i en bok som ger ett underlag för att 
värdera sårbarheten i exempelvis myndig
hetsbyggnader, ambassader, regerings-
byggnader och byggnader för nationell, 
regional och lokal ledning.  
Beställ boken på: 
www.fortifikationsverket.se

10
God arkitektur
sänker kostnaderna

20
svampar som renar
unik gruvmiljö

För att utvecklas och bli bättre inom fastighetsförvaltning och for-
tifikation krävs att vi ständigt lär av andra. I detta nummer handlar 
huvudartikeln om hur våra nordiska och baltiska kolleger tar sig an 
uppgiften att leverera nödvändiga förutsättningar för militär perso-
nal, materiel och övning. 

Det förändrade geopolitiska läget i Östersjön innebär större säker-
hets och försvarspolitiska spänningar som avspeglar sig i respektive 
lands investeringar och översyn för att utveckla den nationella för-
svarsförmågan. De flesta i samverkan med Nato och USA. Samtidigt 
ser vi krav på effektiviseringar och omorganisationer hos våra  
nordiska grannar. Jag upplever att vår myndighet står väl rustad  
inför det försämrade omvärldsläget i Östersjön. Intervjun med ÖB 
visar att vi ligger rätt i tid och förväntningar för att kunna leverera.

De senaste åren har vi börjat bygga upp ett vidare internationellt sam-
arbete utanför Norden. Syftet är att etablera ett nätverk av länder och 
organisationer för att kunna utbyta kunskap och erfarenheter inom 
verkets ansvarsområden. På sikt ska vi kunna bedriva internationella 
utvecklingsprojekt med syfte att lyfta kunskap och förmåga både 
inom Fortifikationsverket men även hos våra internationella partner.

I dagsläget pågår samarbetsdialoger med Frankrike, Storbritannien, 
Tyskland och USA utöver det nordisktbaltiska försvarsbyggsam
arbetet (NBDE). Vi för även förhandlingar i några specifika projekt där 
den mest omfattande multilaterala förhandlingen omfattar sju länder. 

I slutet av september reste en delegation till Paris för att diskutera ett 
framtida samarbete med de delar i det franska försvarsministeriet 
som arbetar med samma områden som vi ansvarar för. Resultatet blev 
ett undertecknat samarbetsavtal. Avtalet blev det första inom ramen 
för det uppdrag verket har i regleringsbrevet, att teckna samarbetsav-
tal med internationella partner. Diskussioner pågår med Tyskland och 
Storbritannien om liknande samarbetsavtal.

Vi lägger medvetet grunden till ett framtida gemensamt arbete med 
internationella partner i syfte att stärka Sveriges försvarsförmåga. 
Samarbete och samverkan, både nationellt och internationellt, är nöd-
vändigt för att verket ska kunna utveckla sin kompetens och på ett bra 
sätt vara en värdefull partner.

att lära av 
omvärlden

Vi lägger med vetet 
grunden till ett 
framtida gemen
samt arbete med 
internationella 
partner i syfte att 
stärka Sveriges för
svarsförmåga.

”

urban karlström 
Generaldirektör
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Vänner runt
ett stormigt hav

På tio år har östersjön gått från att vara ett fredligt hav till att bli 
en av världens mest säkerhetspolitiskt oroliga regioner. Fortifikations
verket bjöd in sina nordiska och baltiska syster organisationer inom  
nordiskbaltisk Försvarsbygg för att utbyta kunskap och initiera 
samarbeten i en allt hotfullare omvärld. 
TexT TomaS eRiKSSon FoTo uRban jÖRén

maRiS SpilVe
lettland

HanS jøRgen HøyeR
Danmark

ingVaR päRnamäe
Estland

THoRbjÖRn THoReSen 
norge 

peKKa SalojäRVi
Finland

SauliuS RozenaS
litauen

uRban KaRlSTRÖm
sverige
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 n
är NordiskBaltisk För-
svarsbygg höll sitt möte i 
Stockholm i månadsskiftet 
augusti–september var 
temat för konferensen 
upphandling. Den kom 

i hög grad att handla om hur en effektiv 
infrastrukturverksamhet kan stödja en 
militär utbyggnad, inte minst i Baltikum. 
Men också om hur man kan ge mer infra-
strukturstöd för mindre pengar, en realitet 
för de nordiska deltagarna.

Förutsättningarna för arbetet med fortifi-
kation runt Östersjön har kraftigt föränd-
rats på senare år. Från början av 1990talet 
fram till slutet av 00talet präglades Öster-
sjöregionen av avspänning. Men för ungefär 
tio år sedan inleddes en vändning, enligt 
FOIforskaren Johan Eellend.

– Allt började 2006 när Putin och Med-
vedev började byta jobb och rigga val. Det 
fick västerländska stater att inse att linjen 
med att handla och se på Ryssland som en 
demokratisk stat inte hade funkat, säger han.

Krimkrisen ledde till handling
Men insikten ledde inte fram till några 
stora åtgärder från nordiskt håll. Det gäller 
även kriget i Georgien 2008. Visst gjordes 
kraftfulla protester. Men det skapade inte 
några genomgripande förändringar i nor
disk försvarsplanering.

– Det var egentligen först efter annekte-
ringen av Krim 2014 som motsättningarna 
började leda till handlingar, säger Johan 
Eellend.

Reaktionen blev starkast i de baltiska 
staterna, som förstärktes med trupper 
från Natoländer. Men det ledde också till 
att Sverige och Finland startade ett sam
arbete som ska gälla ”bortom fred”. Sverige 
återmilitariserade också Gotland med en 
fast stridvagnsgrupp. Den planerades att 
anlända till ön i september 2017, men nu 
har åtgärden redan genomförts. I Norge har 
implementeringen av det nya amerikanska 
stridsplanet F35 getts hög prioritet.

Ryssland har för sin del ökat den militära 
närvaron och installerat nya vapensystem i 
Östersjöområdet, i Murmansk och Kalinin-
grad.

– Men Ryssland har också genomfört be-
redskapshöjningar och flera icke annonse-
rade övningar, något vi inte har sett sedan 
kalla kriget. Vi ser fartyg och flygplan som 
agerar aggressivt, tänjer på gränser, inte 
lyssnar på anrop och vänder sent. Vi kan 
även se hur ryssarna utnyttjar osäkerheter 
i gränsavtal, vilket har lett till att en estnisk 
säkerhetspolis och litauiska fiskare har 
gripits, säger Johan Eellend.

Fortifikationsverket och dess sys-
terorganisationer inom NordiskBaltisk 
Försvarsbygg, som arbetar med försvars-

makternas infrastruktur, får en viktig roll 
i upprustningen. Högst är tempot i de bal-
tiska länderna, som har levt med en delvis 
föråldrad infrastruktur från Sovjettiden. 

För Lettland innebär detta att landet, 
utöver att utveckla infrastrukturen för 
egna trupper, också måste skapa goda 
förut sättningar för ett tusental Natosol
dater. Landet ökar där sin årsbudget för 
nybyggnation från 24 miljoner euro 2011 
till 54 miljoner euro 2018.

”nato ger oss större muskler”
– Vi behöver bygga och renovera baracker, 
förråd, fordonsförråd, flygbaser, hangarer 
och annat. Inte minst behöver vi bygga för 
Natotrupperna som har med sig helikopt
rar, tanks och andra fordon som kräver att 
vi bygger nya vägar. Det är en utmaning 
för oss, berättar Maris Spilve, director vid 
lettiska VAMOIC.

Han skrattar när han får frågan om livet 
var enklare innan tiden i Nato.

– Jag kan inte tänka mig ett liv utan Nato. 
USA och Nato investerar stora pengar som 
ger oss större muskler, som gör att vi kan 
träna mer och som gör oss mer flexibla. 
Livet var kanske enklare, men nu har vi en 
styrka att skrämmas med, säger han.

Estland och Litauen har att hantera 
samma utveckling, och samma utbyggnad 
för ”sina” Natosoldater. Estland gör därför 
infrastruktursatsningar för 59 miljoner 
euro under 2017. Litauen, som väntas bli 
fullvärdig medlem i NordiskBaltisk För-
svarsbygg, satsar nästa år 44 miljoner euro 
på infrastruktur.

Samarbetet i NordiskBaltisk Försvars-
bygg skapar baltiska synergier, enligt Maris 
Spilve.

– Det mest överraskande när vi och Est-
land gick med, var att vi kunde konstatera 
att vi har exakt samma problem, projekt 

FoRTiFiKaTion 
RunT ÖSTeRSjÖn

Danmark
namn: Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse
anTal anSTällDa: 750
inVeSTeRingaR 2016–17: Ej svar
HuVuDman: Självständig del av det 
danska försvarsdepartementet
HuVuDKonToR: Hjørring
juST nu: Facilty management out
sourcas 2018. Ledning centraliseras 
till högkvarteret i Hjørring. Utgif
terna sänks med runt 25 miljoner 
euro per år fram till 2019.

norge

namn: Forsvarsbygg
anTal anSTällDa: 1 350
inVeSTeRingaR: 2016 3,1 miljarder 
NOK. 2017 3,2 miljarder NOK.
HuVuDman: En administrativ  
avdelning underställt försvars
ministeriet
HuVuDKonToR: oslo
juST nu: Stora investeringar i  
Örland som ska hysa 52 F35plan. 
Besparingar genom centralisering 
och försäljning av mark och infra
struktur. Genomför stort lean
projekt.

Sverige

namn: Fortifikationsverket
anTal anSTällDa: 620
inVeSTeRingaR:  2016 1 miljard kr  
– 2017 preliminärt 1,8 miljarder kr
oRganiSaTion: Egen myndighet
HuVuDKonToR: eskilstuna
juST nu: Fortsätta utbyggna 
derna för helikoptrar på Kallinge, 
genomföra satsningarna på  
Gotland, slutföra omorganisatio
nen, genomföra driftstrategin.

litauen 
namn: Lietuvos respublikos  
krašto apsaugos ministerija (KAM)
anTal anSTällDa: 580 personer 
arbetar med försvarets fastigheter 
och infrastruktur
inVeSTeRingaR: 2016 32 miljoner 
euro – 2017 44 miljoner euro
HuVuDman: Del av försvarsmakten
HuVuDKonToR: Vilnius
juST nu: Ökade militära investe
ringarna genom nationell och inter
nationell finansiering av Nato och 
USA. Förväntas blir ny medlem av 
NordiskBaltisk Försvarsbygg.

lettland
namn: Valsts aizsardzības militāro 
objektu un iepirkumu centrs (VAMOIC)
anTal anSTällDa: 328
inVeSTeRingaR: 2016 24 miljoner euro 

– 2017 42 miljoner euro
oRganiSaTion: Egen  
myndighet, underställd 

försvarsdepartementet
HuVuDKonToR: Riga
juST nu: Investerar för nationella 
trupper och Natotrupper, bland annat 
i flygplatser, infrastruktur för pansar
fordon och byggnader. Stöder ameri
kanska investeringar inom ramen för 
European Reassurance Initiative.

estland

namn: Kaitseministeerium
anTal anSTällDa: 180 
inVeSTeRingaR/uppHanDlingaR: 
2016 195 miljoner euro – 
2017 210 miljoner euro
oRganiSaTion: En del av det est
niska försvarsdepartmentet
HuVuDKonToR: Tallinn
juST nu: En av få Natomedlemmar 
som uppnår målet 2 procent av BNP 
på försvaret. Gör stora investeringar 
för att stärka inhemska trupper och 
stödja Natotrupper i landet.

Finland

namn: Puolustushallinnon  
rakennuslaitos/Försvarsförvalt
ningens Byggverk
anTal anSTällDa: 730
inVeSTeRingaR: 2016 70 miljoner 
euro – 2017 50 miljoner euro
HuVuDman: Fristående myndighet, 
finansierad av försvarsdeparte
mentet
HuVuDKonToR: Hamina
juST nu: Utbildar personal för att 
kunna ge bättre support. Fokus på 
miljöfrågor och säkerhetsfrågor, 
tjänster som Försvarsförvalt
ningens Byggverk nu också er
bjuder andra myndigheter.

Ett exempel är den kundtjänst som vi i Finland 
har byggt efter svensk och norsk förlaga. 
Nu har vi vidareutvecklat den.”

Maris Spilve, director vid lettiska VAMOIC

Deltagarna besökte Vaxholms fästning 
och försvarsanläggningen på Muskö.

Inofficiell miljökonferens under paus mellan  
miljö ansvariga från tre länder. Från vänster  
Mette Mygind, Norge, Torild Jørgensen,  
Danmark och Sara Kajander, Finland.
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och infrastruktur, något vi inte riktigt hade 
förstått tidigare. Nu kan vi lära av var
andra, säger han.

minskad dansk budget
Men när de baltiska staterna berättade om 
en expansiv verksamhet vid mötet i Stock-
holm, så fick de nordiska ländernas orga-
nisationer ägna mer tid åt att berätta om 
smarta besparingsåtgärder. I Danmark har 
försvarsbudgeten minskats med 67 miljo-
ner euro per år sedan 2012 och Forsvars-
ministeriets Ejendomsstyrelse bär en tung 
del av besparingarna. Besparingarna ska 
i första hand göras genom att en stor del 
av verksamheten outsourcas. Målet är att 
driften ska skötas av en enda upphandlad 
leverantör, vilket blir norra Europas största 
offentliga upphandling.

I Norge sparar Forsvarsbygg pengar 
genom att sälja ut mark och fastigheter för 
att koncentrera verksamheten till några  

få platser. Under 2017 räknar Forsvars-
bygg med att sälja för över en miljard 
kronor. Ytterligare besparingar görs 
via ett stort leanprojekt som ska höja 
effektivi teten inom administration och 
drift. Pengar sparas även på minskad 
energi användning och återanvändning av 
materiel. Samtidigt pågår ett kostsamt in-
frastrukturprojekt där det norska flygvap-
nets huvudbas flyttar från Bodö till Örland 
utanför Trondheim, för att ge plats åt de  
52 F35:or som Norge har köpt för runt  
70 miljarder kronor.

– På Örland uppgraderar vi landnings-
banor, hangarer och annat. Vi måste också 
lösa in fastigheter, eftersom planen bullrar 
så starkt att det blir svårt att bo nära flyg-
platsen, säger generaldirektör Thorbjörn 
Thoresen.

I Finland växer försvaret som en följd av 
oron i närområdet. Men Försvarsförvalt-
ningens Byggverk har satts under ett tuff 

sparbeting. Det innebär en ny organisation, 
mindre kontorsytor för anställda och nya 
upphandlingsformer för att hitta storskale
fördelar. Samtidigt pågår ett stort miljö
arbete för att spara bränsle och el. 

Från Försvarsförvaltningens Byggverk 
följer man därför utvecklingen av det 
finsksvenska försvarssamarbetet med 
stort intresse. Pekka Salojärvi, director vid 
Försvarsförvaltningens Byggverk, ser flera 
samordningsvinster.

– Exempelvis gemensamma upphand-
lingar och övningsanläggningar. Sedan får 
tiden utvisa hur långt samarbetet går. Vi 
stöttar arbetet med vår expertis, säger han.

Att lära av varandra är ett annat sätt att 
effektivisera.

– Ett exempel är den kundtjänst som vi 
i Finland har byggt efter svensk och norsk 
förlaga. Nu har vi vidareutvecklat den så att 
svenskarna och norrmännen kommer till 
oss för att se hur vi har gjort.

Kasper Hoppe, Danmark
Project manager, it
– att jag har fått en inblick i de 
andra organisationernas utma-
ningar, något jag kan lägga in i vår 
organisations utvecklingsarbete. 
det fungerar som en form av 
benchmarking. 

Stine Roland, norge
Controller
– Jag har fått stor inspiration i ar-
betet med upphandling. vi arbetar 
med arbetssättet lean i norge, och 
här har jag fått idéer om hur vi kan 
applicera lean på inköp eftersom det 
är en stor del av våra kostnader.

mart Salusaar, estland
Projekt Manager, bygg
– kunskapen om att vi alla har 
samma utmaningar. och att jag nu 
vet vem jag ska fråga om jag behö-
ver veta något.

Hanna luthio, Finland
Miljöspecialist
– alla intressanta historier om upp-
handling som har berättats, inte 
minst om det danska arbetet med 
att outsourca verksamheten, med 
en enda leverantör. sedan är det ett 
bra tillfälle att möta kolleger och 
bygga nätverk. 

Johan Eellend vid FOI tror att det finsk
svenska samarbetet kan ha en positiv 
inverkan för båda länderna.

– Dels genom att Sverige och Finland 
har visat sin avsikt att stärka sin förmåga 
och bidra till säkerhet. Dels för att de har 
försvar som kan komplettera varandra, 
där ett högteknologiskt svenskt försvar 
och ett robust finskt försvar med många 
värnpliktiga tillsammans kan skapa för-
mågor som länderna inte kan skapa var för 
sig, säger han.

långt kvar till plug ’n’ play
Fem av de sju länderna som deltog i Nord-
iskBaltisk Försvarsbygg är medlemmar i 
Nato, vilket innebär att de arbetar enligt 
samma standard. Men även Sverige och Fin-
land närmar sig Natos standard. Länderna 
är dock långt från det som kallas plug ’n’ 
play – att alla data, fordons eller vapensys-
tem kan flyttas mellan samarbetande län-

der och pluggas in i befintlig infrastruktur.
Samarbetet i NordiskBaltisk Försvars-

bygg gör att länderna utvecklar gemensam 
kompetens och lär av varandra. Maris 
Spilve, vid lettiska VAMOIC, är glad att 
kunna dela med sig av sina speciella kun-
skaper.

– Vi har kunnat förmedla hur man får 
samarbetet med Nato och USA att fungera 
och hur man bygger snabbt som vi tvingats 
göra, säger han.

 Själv tar han med sig kunskaper från 
det svenska arbetet inom Fortifikations-
verket.

– Vi följer med stort intresse bygget 
av den nya anläggningen på Gotland. En 
annan sak som intresserar oss är hur ni 
arbetar med tydliga roller som kund och 
utförare inom exempelvis facility mana-
gement. En tredje är att vi tittar på hur ni i 
Sverige tar hand om äldre försvarsanlägg-
ningar och utvecklar dem till besöksmål.  

När vi och Estland  
gick med, kunde vi  

konstatera att vi har 
exakt samma problem, 

projekt och infra
struktur, något vi inte 

riktigt hade 
förstått tidigare.

”

”På Örland upp  
graderar vi landnings
banor, hangarer och 
annat. Vi måste också 
lösa in fastigheter, 
eftersom planen 
bullrar så starkt.

Vilken är den viktigaste  
lärdomen du tar med dig 
hem från nordiskt-baltiskt 
Försvarsbygg?

Pekka Salojärvi berättar en god finsk historia för kollegerna 
Urban Karlström och Saulius Rozenas från Litauen.

Örlands flygbas utanför Trondheim kommer att få nya landningsbanor och hangarer. 
Det finansieras delvis av utförsäljning av mark. illustration forsvarsByGG  ørs

Lettland bygger nya kaserner, både åt sina nationella  
trupper och Nato-soldater. foto  vamoiC ørsvarsbygg

Flygbasen på Örland är nu anpassad för flygplanet F-16.  
När Norge köper nya flygplan av typ F-35 så krävs det  
ombyggnader och tillbyggnader för att anpassa basen till  
de nya förutsättningarna. foto forsvarsByGG
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god arkitektur
som betalar sig

Malmens flygplats i Linköping är inte enbart en effektiv och hypermodern hemmabas för  
Sveriges Helikopterflottilj. Här finns också en intagande idyll med en mängd historiskt värdefulla 
byggnader som speglar en militär tradition som sträcker sig tillbaka till 1600-talet.
TexT gunnaR Von SyDow  FoTo joHan DanielSon

FoRTiFiKaTionSVeRKeTS verksarkitekt 
Hans Bergenståhl är entusiastisk. Han  
slår ut med armen mot det vidsträckta 
flygfältet.

– Se bara hur arkitekturen visar att Mal-
men är en militär anläggning. Du ser hur 
byggnaderna ligger insmugna i landskapet. 
De är låga och är ganska glest placerade. 
Många är målade i gröna toner så de knappt 
syns på avstånd, säger han.

Och faktiskt, sedda på avstånd påminner 
husgrupperna om en pluton soldater som 
har spritt ut sig och använder terrängen för 
att söka skydd.

Malmen utmärks också av det stora 
antalet byggnader – inte en utan flera ka-
serner, mässar, hangarer och så vidare.

– Det är tidstypiskt, berättar Hans  
Bergenståhl. Byggandet här satte fart på 
1940talet. Då var det modernismen som 
gällde. De nya bostadsområdena glesade 
ut stadskvarteren och öppnade mot omgi-
vande natur. Militären tog detta till sig även 
av ett mer direkt skäl. På en flygflottilj som 
Malmen, särskilt under pågående världs-
krig, blev arkitekturen ett sätt att sprida 
målen för eventuella bombattacker.

Tältläger på 1600-talet
Redan på 1600talet började indelta solda-
ter drillas på Malmen. Fram till mitten av 
1800talet användes tält, men sedan ville 
officerarna bo mer ståndsmässigt sam
tidigt som soldaterna började få kokhallar 
och logement och då växte en lägerbebyg-
gelse fram. Nära entrén till Malmen ligger 
några låga trähus från den tiden i tidstypisk 
stil med rejäla punschverandor och mycket 
snickarglädje. I dessa och andra lägerhus 
inrymdes mässar, kaserner, förråd och lik-
nande. I dag finns här kontor. Ett av husen 
rymmer en officersmäss med ett impone-
rande sällskapsrum som domineras av en 
gigantisk öppen eldstad, mörka träpaneler, 
ornamenterade takstolar och en samling 
kungaporträtt.

En liten bit nedåt vägen stannar Hans 
Bergenståhl till vid kanslihuset, en tegel-

byggnad i modernistisk stil, lika låg och 
diskret som de äldre trähusen.

– Det är väldigt vackert och funktionellt 
med sin återhållsamma, symmetriska stil. 
Se hur väl fönstrens proportioner är av-
vägda mot pelarna vid entrédörren.

– Här på Malmen kan vi titta på prak-
tiskt taget varje hus och se hur både vackra 
och funktionella de är, fortsätter han. Grun-
den för det är god arkitektur. Många tror 
att arkitektur fördyrar, men det är tvärtom. 
Fortifikationsverket arbetar långsiktigt, 
alltså med kvalitet. På sikt ger det lägre 
hyror.

Och en levande historia. Alla dessa väl-
bevarade byggnader utgör en berättelse 
om Malmens utveckling från obebyggt 
övningsfält för Karl XI:s soldater till dagens 
högteknologiska flygverksamhet.

Helt om från kanslihuset skymtar en 
av Malmens arkitektoniska pärlor genom 
höstlöven. Hangar 81.

– Det är en fantastisk byggnad, utbrister 
Hans Bergenståhl. Den uppfördes 1927, just 
efter det att Flygvapnet bildades. Den bärs 
upp av två stora valvbågar av betong som 

har ställts i kors. Det var på sin tid en djärv 
lösning eftersom betong var ett helt nytt 
material. 

Även om det är en stor byggnad på nära 
håll är den med sin gröna färg och sitt valv-
formade tak väldigt diskret. Över fältet syns 
Flygskolans byggnad som en liten lika oan-
senlig länga, väl inpassad i topografin. Även 
den visar sig vara imponerande stor på nära 
håll. Från entrén på gaveln vid ena långsidan 
sträcker sig en lång korridor, ytterväggen 
lutar utåt vilket skapar rymd i ett annars 
trångt utrymme. Innanför ligger lektions-
salar med fönster mot korridoren som släp-
per in dagsljuset. Golv och fönsterbrädor 
av svart sten, fönstren infattade i ljust trä. 
Gaveln ut mot fältet är svart och snett avsku-
ren, som profilen på en flygplansvinge.

– Huset byggdes 2008 och är ett bra 
exempel på hur arkitektur kan skapa värde 
till en byggnad, säger Hans Bergenståhl. 
Den här är omtyckt därför att den är så 
funktionell och behaglig att vistas i. Se bara 
hur dagsljuset släpps in genom hela bygg-
naden, alla gedigna och hållbara material. 
Och lokalerna kan enkelt anpassas till olika 
verksamheter.

Hög kvalitet minskar kostnaden
Det är detta som är det stora värdet med 
god arkitektur, anser han. Det handlar om 
sådant som att betrakta fältet och hela 
området som ett stort rum som ska inredas 
både effektivt och smakfullt med de olika 
byggnaderna. Och om att fastigheterna 
byggs med hög kvalitet som håller länge 
och därmed minskar kostnader för under-
håll och renoveringar. Sådana byggnader är 
också behändiga att anpassa till nya tiders 
krav och behov. 

– Att de även speglar platsens historia 
ger hela området en extra mening, betonar 
Hans Bergenståhl. Det bidrar till att män-
niskorna här känner stolthet och gemen-
skap. Och det passar ju väldigt väl med det 
regeringsuppdrag som Fortifikationsverket 
har att ta hänsyn till hållbar kvalitet och 
kulturvärden.  

Verksarkitekt Hans Bergenståhl.

[ VäNSTeR] Hangar 81, uppförd 1927, 
är ett statligt byggnadsminne, bland 
annat tack vare sina vackra, tidstypiska 
fönsterpartier. Byggnaden är renoverad 
och fylld med modern teknik och 
verksamhet. 

Den röda kasernen har neddragna tak-
stolar som bildar ett ”skelett” på vilket 
huskroppen hängts i sektioner. Billigt, 
effektivt och snyggt.

[ NeDAN] Konstverk utanför Flygskolan. 
en kompass på vändplanen pekar mot 
entrén som ligger till vänster om denna 
vägg med mönster som efterliknar 
stridsflygplans rörelser i luften.

[TILL HÖgeR] Malmens gamla  
lägerområde är en riktig idyll med 

denna allé genom området. På 
1600-talet var det här en militär 

tältplats. Bredvid allén ligger bland 
annat denna dekorativa träbyggnad, 

ursprungligen officersmäss som än  
i dag är uppskattad matsal.  

Byggnaden hyrs ibland för  
bröllopsmiddagar.

[ NeDAN] Flygskolan sedd  
från flygfältet. Byggnaden smälter 

diskret in i landskapet. 
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Förvaltning 
på djupet

Försvarsmaktens bas i Skredsvik växer.  
Men när röjdykare och hemvärn behöver  
mer plats, måste hänsyn tas till både fiske och 
natur – och till en ovanligt kuperad terräng.
TexT CaTHaRina beRgSTen  

FoTo joHan DanielSon & jimmy CRoona

i en naTuRSKÖn ViK i Gullmaren, bjuder 
Skredsvik på perfekta förutsättningar för 
utbildning av försvarets röjdykare. Här, 
inte långt från Uddevalla, finns omedelbar 
tillgång till de vattendjup som behövs, en 
varierande terräng samt väder och insyns-
skydd. På andra sidan sjön skymtar Dynge 
ruin, en gammal norsk riksborg. Den är ett 
av många bevis på att krigsfartyg har seglat 
här sedan urminnes tider.

Fredrik Reimer är divisionsingenjör för 
4:e sjöstridsflottiljens röjdykardivision. 
Han berättar att Röjdykardivisionen gör 

min och ammunitionsröjning både natio-
nellt och internationellt. Hit hör också röj-
ning av terroristladdningar (IED – improvi-
sed explosive device). 

– Utöver det gör vi sök och dokumenta-
tionsuppdrag med dykare, sonar och under-
vattensfarkost, berättar han.

Dyk ner i djupen
Röjdykardivisionen gör frisimmande dyk-
ning ned till mer än 100 meters djup. 

– Sextio meter har länge varit maxdjup 
för sjöminor, men eftersom torpedminor 

i dag kan läggas djupare och utlösas av 
sensorer på grundare vatten, utvecklas 
manuella metoder djupare än sextio meter, 
förklarar Fredrik Reimer.

Röjdykardivisionen består av stab, fyra 
EOD-grupper (EOD – explosive ordnance 
disposal, ammunitionsröjning), en områ-
dessökgrupp och en logistikdel. Här finns 
också dykstödfartyget Ägir, dykbåten 
Anselm, 6,5meters och numera 12meters 
RIBbåtar (rigid inflatable boat).

– Vi har inte haft så stora RIB-båtar tidi-
gare, men nu när vi har det kommer vi att 

kunna verka med bättre uthållighet över 
större områden, säger Fredrik Reimer. 

Växer och utvecklas
De nya RIBbåtarna är bara ett av flera ex-
empel på att Skredsvik växer och utvecklas. 
Rustningshuset är ett annat, ett nytt logis-
tikhus där man utrustar EOD-grupperna 
och sköter viss vård av utrustning. Skreds-
vik har även fått en ny matsal och en kaj 
med kran för större RIBbåtar och annan 
utrustning.

Pågående eller nära förestående projekt 

är en vändplan utanför området, skärmtak 
för tio containrar, skärmtak för fordon och 
RIBbåtar samt ett bataljonsförråd med 
skärmtak för Bohusdalsgruppen.

– Bland kommande uppdrag finns 
återtagande av driften av helikoptertank
anläggningen och en ny förläggningsbygg-
nad med gym och plats för 60–80 personer. 
I första hand är den tänkt för personer som 
gör dykutbildning och GMU. Marinbasen 
ska också sätta upp staket kring skydds
objektet, berättar Fredrik Reimer.

 Men även om behoven är stora kan Fredrik Reimer, divisionsingenjör för 4:e sjöstridsflottiljens röjdykardivision.
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Skredsvik inte expandera hur som helst. 
Området är Natura 2000klassificerat och 
såväl natur och fiskeskyddet som den 
kuperade terrängen är faktorer att ta hän-
syn till när nybyggen planeras. Några fler 
asfalteringar får till exempel inte göras, 
eftersom dagvattnet riskerar att rinna 
rakt ned i fjorden vid kraftiga regn. När 
vändplanen utanför grindarna nu byggs om 
är det därför grusplan som gäller. Och de 
vackra gabionmurarna med grå granit som 
syns här och var är inte bara tänkta som 
utsmyckning.

– De samlar också upp vatten från slän-
terna som sedan dräneras i marken under 
stenarna, berättar Hasse Pettersson, drift-
tekniker på Fortifikationsverket.

Skredsvik ligger så ensligt att anlägg-
ningarna fortfarande saknar kommunalt 

vatten. Man producerar därför sitt eget 
vatten av havsvatten. Förra året fick an-
läggningen ett nytt reningsverk som är 
dimensionerat för ungefär tvåhundra per-
soner. Och det behövs, för även om den fasta 
bemanningen ligger på cirka hundra man 
får Skredsvik ofta besök av andra förband 
samt polis och räddningstjänst som vill öva 
i den insynsskyddade miljön.

Särskilda krav
– Reningsverket kan producera cirka tjugo 
kubikmeter vatten per dygn och utöver det 
finns en reservoar på cirka hundra kubik-
meter, berättar Hasse Pettersson.

Många av verksamheterna i Skredsvik 
ställer särskilda krav på lokalerna. I dyk-
klargöringshallen får till exempel inte sol-
ljus komma in, eftersom det tär på utrust-

ningarna. Här behövs också avfuktnings
anläggning och en jämn rumstemperatur. 
Vid förrådshållning av dykmateriel är det 
även viktigt med låg ozonhalt.

– I limverkstaden där dykutrustning 
lagas finns särskilda utsug för ångorna.  
Och i lokalerna där gaserna tillverkas får 
det aldrig bli lägre än tio grader – då går  
ett automatiskt larm, berättar Hasse  
Pettersson.

Han tycker att en av de bästa sakerna 
med jobbet är att ”alla känner alla”;

– Det blir korta beslutsvägar och snabb 
och enkel hantering av de flesta ärenden. 
Sedan är det kul att vara lite tusenkonstnär. 
Jag måste kunna fixa allt från filterbyte 
i reningsverket till att laga en port eller 
förklara för underleverantörer vad de ska 
göra, säger Hasse Pettersson. 

Fakta

i korthEt

I Skredsvik verkar: Röjdykardivisionen, Bohusdalgruppen (som 
tillhör P4 Skövde), UVteknikgruppen, delar av Signaturgruppen 
(Marin B) och Servicepunkt Skredsvik (FMLOG). Röjdykardivi
sionen har utöver sina krigsuppgifter ett nationellt uppdrag att 
lokalisera och röja oexploderad ammunition som har dumpats i 

sjöar och vattendrag. De har dessutom sjöfynds beredskap och 
stöder andra myndigheter som polis, räddningstjänst, Myndig
heten för samhällsskydd och beredskap, MSB, samt Försvarets 
forskningsinstitut, FOI. Internationellt har divisionen bland annat 
deltagit i insatser i Afghani stan, Mali och Adenviken.

”Bland kommande uppdrag finns driften av tankanläggningen för helikoptrar
och en ny förläggningsbyggnad med gym och plats för 60–80 personer.”

Franskt 
samarbete 
En första internationell avsikts    
för klaring undertecknades i Paris  
i höst mellan Fortifikationsverket  
och det franska försvarsministeriet.

Samarbetsavtalet kommer ge  
båda parter möjlighet att genomföra 
projekt och utbyta kunskaper och  
erfarenheter inom fastighet sägande 
och förvaltning av militära fastig
heter. Fokus från start blir sam   
arbete inom energi och miljö om
rådet samt inom forti fikation. 

< generaldirektör Urban Karlström 
ses underteckna avtalet i Paris med  
sina motparter director general Myriam 
Achari och general Bernard Fontan.

af Chapmans
hus renoveras
Viceamiral af Chapman, som gjorde 
skeppsbyggnad till en vetenskap, bodde 
på Gröna Gången i Karlskrona under 
sin tid som varvschef, år 1782–1793. Nu 
pågår restaurering av hans gamla hus.
Läs mer på www.fortifikationsverket.se

Halv miljon
för Futurohus
Fortifikationsverket har sålt ett av 
Försvarsmaktens två Futurohus till 
ett företag i Laholm. Priset landade på 
500 000 kronor.

– Stommen är fantastisk, men huset 
behöver lite kärlek och omvårdnad. Vi 
ska plocka isär det och frakta ner det 
på en lastbil. Vår plan är att huset ska 
hyras ut till privatpersoner eller event, 
säger köparen Catarina Dittschlag.

Futurohuset är ett finskt kulthus, 
tillverkat i plast och med en design 
som inspirerats av flygande tefat. I dag 
finns ett 60tal hus i världen, varav 
fyra i Sverige. Det var ursprungli-
gen byggt som sommarhus, men det 
svenska försvaret hittade en ny an-
vändning när det på 1970talet köpte 
två Futurohus för att använda dem 
som mättorn vid flygvapnets övningar.

– Vi hade större förhoppningar från 
start, efter att ha läst att man i USA 
sålt Futurohus för över två miljoner 
kronor. Men 500 000 kronor är ett bra 
marknadsvärde i Sverige, säger Karl
Martin Svärd, fastighetsstrateg vid 
Fortifikationsverket.

Fastighetsmäklarna i Ängelholm 
måste ha kastat ett avundsjukt öga på 
köerna när Fortifikationsverket lade 
ut civilförsvarsanläggningen Hugo till 
för säljning.

Runt 100 spekulanter kom på  
visningen av den mytomspunna,  
800 kvadratmeter stora anläggningen. 
Den var byggd för att samla läns
ledning, ledning för sjukvård och kom-
munal service samt andra regionala 
civila krafter för att leda det civila 
försvaret. 

Säljaren kunde garantera att inga 
grannar skulle störa eller störas 

eftersom Hugo har väggar och tak 
bestående av två meter tjock armerad 
betong. Så bland besökarna fanns 
personer med planer på att omvandla 
anläggningen till natt eller dansklubb. 
Men deras intresse kyldes snabbt ner 
av de bygglovshandläggare som delade 
ut reglementet för framtida bygglov, 
som innefattade krav på fönster, till-
gänglighet för rullstolsburna och ökad 
brandsäkerhet. 

Det slutliga priset blev 3,3 miljoner. 
Ny ägare är ett företag som säljer säker 
förvaring av värdefull utrustning för 
företag, lokalt och regionalt. 

många spekulanter på Hugo
Matsalen grodan fick Fortifikationsverkets arkitekturpris 2011. 

Hasse Pettersson, drifttekniker på Fortifikationsverket, bredvid reningsverket som gör havsvattnet drickbart.Rustningshuset är ett nytt logistikhus där man utrustar eOD-grupperna.

Röjdykardivisionens tryckkammare – finns även i mobil version.
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PorträttEt öb micaEl byDén

Jobba effektivt så att hyrorna hålls nere. Bygg bra lokaler och välfungerande infrastruktur 
så att soldaterna trivs. Två konkreta råd från nye ÖB Micael Bydén hur Fortifikationsverket 
kan bidra till att öka försvarsförmågan. Öppet hus träffar honom för ett samtal om  
satsningen på Gotland, om samarbetet med Fortifikationsverket och varför Försvars-
makten är starkare än vi tror. TexT FReDRiK HelmeRTz   FoTo joHan DanielSon

effektivitet ger styrka

FavoritEr

miCael byDén är solbränd, väderbiten och 
utstrålar energi. Han har varit ÖB i ett år och 
börjar bli varm i kläderna. När Öppet hus 
träffar honom på Försvarsmaktens hög-
kvarter så pågår Baltops 2016, den multi
nationella övningen med deltagande från 
sjutton länder.  Svenska soldater samövar 
med utländska förband på Utö i Stockholms 
skärgård och över luftrummet sveper ameri
kanska B52:or eskorterade av Gripenplan. 

Som gammal stridsflygare, är det där 
uppe du helst vill vara?

– Ja, men det är ju klart! Oavsett vad man 
har jobbat med så vill man vara där framme 
där det händer. Men jag inser att det där gör 
andra bättre i dag än vad jag skulle ha gjort.

En garnison ska på rekordtid byggas 
på Tofta. Vilka utmaningar står Försvars-
makten och Fortifikationsverket inför? 

– Det är flera. Från min utgångspunkt så 
handlar det om personal och rekryteringar, 
och att i snabbt tempo få till den infrastruk-
tur som är avgörande för att vi ska kunna 
verka på Gotland. Den infrastrukturen äger 
inte Fortverket i dag. Nu ska det här köras 
från grunden. Det är ett snabbt projekt. 

Om du fick förverkliga en dröm när 
det gäller Gotland, vad skulle det vara? 

– Det finns en avgörande del och det är 
personalen. Att lyckas med rekrytering, 
utbildning och att få bibehålla personalen. 
Lyckas vi inte där då spelar det ingen roll 
vilka fina system vi har. 

Har ÖB något råd till Fortifikations-
verket?

– Det vore förmätet av mig som myndig-
hetschef att dela ut råd till en annan myn-
dighet. Relationen mellan Försvarsmakten 
och Fortverket är riktigt bra. Vi har en 
mycket nära dialog. Det är viktigt att Fort-
verket förstår de kravbeställningar som är 
satta från Försvarsmakten och att vi hela 
tiden följer upp dem. 

Du har lanserat visionen: ”Ett star-
kare försvar – möter varje hot och 
klarar varje utmaning”. Vad kan Fortifi-
kationsverket göra för att hjälpa dig att 
uppnå målet? 

– Fortverket är en av våra partner. Ska vi 
bedriva rationell produktionsverksamhet, 
övning och träning, så måste vi ha en fung-
erande infrastruktur. Det handlar också om 
att Fortverket, precis som vi, måste sträva 

efter att bli mer effektiva. Hyreskostnader 
är en mycket stor utgiftspost. 

Något annat?
– Fortverket kommer också att indirekt 

påverka vår rekryteringskraft. Soldaterna 
bor, lever och jobbar i infrastrukturen som 
Fortverket bygger. Håller den måttet så 
kommer folk att trivas. Så Fortverket kan 
göra mycket för Försvarsmakten. Och gör 
det redan. 

Du utstrålar en stor optimism om vår 
försvarsförmåga.

– När jag tittar på Försvarsmakten så ser 
jag att det vi har är riktigt, riktigt bra. Per-
sonalen är välutbildad och erfaren, mer än 
vad de någonsin har varit. Många har varit i 
internationell skarp insats. Vårt materiel är 
också riktigt bra och fungerar tillsammans 
med andra länders utrustning. Infrastruk-

turen är i grunden bra. Det är hög kvalitet 
och precis vad vi behöver. 

Har du en bra dialog med Forti fika
tionsverket?

– Ja, det har jag. Den utmaning som vi 
har, alltså de lite tuffare diskussionerna, 
är ekonomin. Att få ekonomin att gå ihop. 
Nu handlar det om leverans av mer militär 
förmåga alla kategorier. 

Har traditionella fortifikationer spe-
lat ut sin roll i modern krigföring?

– Nej, men bilden är mer mångfasette-
rad. Det har varit en form av kapplöpning 
mellan effektiva och kraftfulla vapen och 
att skydda sig emot dem. Så är det fort
farande. Det finns behov att skydda saker i 
förråd, som är hårdvara. Vi behöver kunna 
skydda nyckelpersoner och personal och 
våra kommunikationer oavsett vad det är. 

Försvarsmakten studerar dagligen 
krig och konflikter. Ser ni någon fortifi-
kationstrend i omvärlden som vi kan ta 
lärdom av?

– Om jag tar min utgångspunkt från 
flygvapnet så är det uppenbart att vi inte 
längre har det vi hade i antal baser och möj-
lighet att sprida ut oss. Spridning av flyg-
stridskrafter är inget dumt koncept. Och 
då måste man hitta andra sätt att sprida ut 
sig på.

Utveckla. 
– Att investera i stora tunga fortifikato-

riska lösningarna är inte realistiskt i dag, 
den ekonomin finns inte. Då får man titta på 
andra koncept. Ungefär som när vi etablerar 
en verksamhet utomlands och som också 
kräver fortifikatoriskt skydd. Hur kan man 
snabbt få upp någonting? Finns det en form 
av enklare byggnad som tål stryk? 

Och slutsatsen?
– Om det finns någon tendens så är det 

nog att vi har gått från något som är fixt och 
stort och fast, till någonting annat.  

 FavoritFortiFikation: ”Kungsholms fort, vid inloppet till  
Karlskrona hamn. Den är både fortifikatoriskt intressant, vacker och 
speciell för en med min bakgrund.” 

 FavoritrEgEmEntEn: ”Det finns flera, men man ska inte här 
blanda in verksamheten, men miljöerna tilltalar mig: 
p7, ReVingeHeD. Är lite tagen av den här platsen. Så annorlunda. 

Det är mera ett läger, den gamla typen av övningsläger med låga 
träbyggnader och i en miljö med lövskog och hedar.  
beRga ÖRlogSbaS. Det är häftigt. Det jag ser framför mig nu det är 
när jag står vid slottet och tittar ut över havet och skärgården. 
SåTenäS. Skaraborgs flygflottilj är väldigt vacker. Den är egentligen 
byggd kring en gård vid det lilla samhället Såtenäs.” 

Ska vi bedriva  
rationell produktions 
verksamhet, så 
måste vi ha en 
fungerande 
infrastruktur. 

”

namn: miCael Bydén

ålDeR: 52 år

TiTel: öB

baKgRunD: 

yrkes offiCer vid  

härnösands kust

artillerireGemente 

1985. stridspilot 

vid f21 i luleå.  

flyGvapenChef 2014. 

Familj: fru oCh 

tre Barn

oKänD Talang:  

tränar, Gillar att 

JaGa, Gillar att 

spela Golf (det hin

ner JaG aldriG Göra 

så det får komma 

så småninGom). MeN 

DOLD? neJ, JaG är 

full ständiGt öppen. 

transparent.
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Kungen om någon förstod de väldiga 
örlogsskeppens betydelse. Tack vare dem 
kunde den nya stormakten kontrollera alla 
nya områden de militära framgångarna vid 
slutet av 1600talet skapat. Östersjön var 
nära nog ett svenskt innanhav.

Den enväldige monarken insåg genast 
vilka fina förutsättningar som Trossö  
och alla omgivande öar bjöd på. Kanske  
såg han nu också för sin inre syn hur en 
magnifik barockstad bredde ut sig över  
det som nu var en vindpinad skärgård, en 
stad som skulle bära hans namn,  
Carls Croona. 

Så snart beslut hade fattats och öns ende 
bonde – den motvillige Vittus Andersson – 

fängslats och marken tvångsinlösts, kunde 
rikets främsta skeppsbyggare, arkitekter 
och fortifikatörer tillsammans med en 
arbetsstyrka på närmare tvåtusen man, 
huvudsakligen från Smålandsregementena, 
skrida till verket. 

Den europeiskt ryktbare Erik Dahl-
bergh, generalkvartermästare och chef 
för rikets fästningar, sattes att ta fram 
stadsplaner och förslag till de försvars
anordningar som behövdes. Helt i linje med 
Erik Dahlberghs intentioner inleddes redan 
år 1680 arbetet med att skydda huvudin
loppet till den nya staden genom befäst-
ningar på Drottningskär och Kungsholmen, 
anläggningar som skulle komma att stå på 

höjden av europeisk befästningskonst. 
Örlogsbasen skulle också komma  

att inhysa kaserner, boställen, verkstäder 
och förråd. Här uppfördes det som i dag är 
Karlskronas äldsta byggnad och Sveriges 
längsta hus i trä, Repslagarbanan. Här 
byggdes det magnifika skeppsskjulet Wasa 
skjul. Och här anlades Polhemsdockan, av 
samtiden kallad världens åttonde under-
verk för sin tekniska briljans. 

i skuggan av örlogsbasen
Trots tidens tand och att många av dessa 
byggnader i dag är kulturminnesmärkta, 
så är de flesta ännu i militärt bruk och har 
en självklar roll i den moderna marinens 

gärning och är samtidigt i högsta grad ett 
levande kulturarv.

För att förse flottan med de nödvändiga 
förnödenheterna och örlogsvarvet med 
dugligt folk lockades köpmän och hantver-
kare från hela riket. Hit kom också många 
tyskar, framför allt handelsmän, och den 
alltmer internationellt präglade örlogs-
staden blev sett till befolkning snart rikets 
andra stad efter Stockholm.

Stormakten Sverige förvandlades dock 
successivt till ett rike plågat av krig, med 
ständiga utskrivningar av manskap och 
skattepålagor för de många krigen. De 
kärva tiderna drabbade även Karlskrona, 
som blev en stad med många fattiga, inte 
minst barn och änkor efter de många stu-
pade soldaterna. Den unga staden drabba-
des hårt när pesten härjade i landet i början 
av 1700talet, och kanske så många som 
sextusen av en befolkning på runt tiotusen 
dog, och vid slutet av samma århundrade 
en brand som skulle lägga nära nog hela 

Trossö i aska. Det var först på 1770talet 
under Gustav III:s regeringstid som det 
skulle stunda bättre tider i örlogsstaden, 
något som bland annat tog sig uttryck i det 
muntra och inte alltid så nyktra umgänget 
på de många kaffestugor, krogar och gäst
givargårdar som såg dagens ljus. 

Det var under denna tid som den store 
skeppsbyggmästaren Fredrik Henrik af 
Chapman och överamiralen och konstnären 
Carl August Ehrensvärd skulle komma att 
gå till eftervärlden genom inte minst en rad 
imponerande byggnader inom örlogsbasen, 
som Mönster och modellsalsbyggnaden, 
Bildhuggarverkstaden och Inventariekam-
mare I, även kallad ”Silverhuset”.

Karlskrona passé – ändå inte
Trots att örlogsstaden kontinuerligt för
tätade sitt skydd under 1700 och 1800
talen med flera fortifikatoriska anlägg-
ningar gjorde den allt intensivare vapenut-
vecklingen att idén om den befästa staden 

blev överspelad och att det fasta försvaret 
framgent måste konstrueras efter helt 
andra principer.

Ändå har Karlskrona – hotbilder och 
ekonomiska konjunkturer såväl som poli-
tiska, strategiska och operativa priorite-
ringar till trots – behållit sin ställning som 
flottans huvudstation och aldrig helt kom-
mit på undantag. 

Kanske är det just detta faktum som 
gör att örlogsstaden Karlskrona bättre än 
någon annan plats kan skildra fortifikatio-
nens och den militära byggkonstens histo-
ria under fyra sekel och år 1998 av Unesco 
så hedrande blev utnämnd till världsarv. 

Fotnot: Artikeln bygger på texter och forsk
ning av bland andra Bengt Ahlqvist, Anders 
Bergström, Lars Ericson Wolke, Lena From, 
Urban Karlström, Louise nyström och  
Gunnar Rufelt. texterna är publicerade i 
böckerna ”Bygga och befästa” och ”Forti
fikationen 350 år”.

örlogsstad med
kunglig glans

Inte ens tjugofem år fyllda steg Karl XI en novemberdag 1679 tillsammans  
med sina närmaste män i land på den karga och bergiga ön Trossö för att söka 
efter platsen för en ny hemmahamn för den svenska krigsflottan. 
TexT paul DanielSSon  FoTo joHan DanielSon oCH ingela anDeRSSon

historia

Redan fem år efter Karlskronas 
grundläggande invigdes Amiralitetskyrkan. 

ellenabbens fort uppfördes under tidigt 1900-tal.
Repslagarbanan på Lindholmen, uppförd år 1692, är en av Karlskronas äldsta 
bevarade byggnader, men också Sveriges längsta träbyggnad, trehundra meter 
lång, vilket krävdes för att slå den längsta trossen. Sommartid visas huset  
upp med traditionell repslagning.

[ÖVeRST]  Utsikt från taket på af Chapmans hus där vyn bjuder på gråa tinnar  
och torn från olika tidsepoker – skorstenen på ekipagemästarbostället, klocktornet 
på Stora förrådet och uret på Mönstersalsbyggnaden.

Karta över Karlskrona år 1889.

< Kungsholms fort är världens äldsta kontinu-
erligt befästa militäranläggning, bemannad 
sedan 1600-talet. På befästningen ligger en 
botaniskt intressant park med träd och växter 
som har hämtats från flottans utlands-
expeditioner. 

erik Dahlbergh, generalkvartermästare och 
chef för rikets fästningar.
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gRuVan i yTTeRby är en vallfartsort för 
geologer eftersom den har gett namn åt nio 
grundämnen, flest i världen. Men framför 
allt utvanns här fältspat för porslinstill-
verkning. Gruvan ägdes fram till 1926 av 
Rörstrands porslinsfabrik, då den skänktes 
till gruvfogden i stället för pension. 

Från 1933 till 1953 stod den öde, men  
då omvandlades den till drivmedels
anläggning för Försvarsmaktens flyg-
bränsle och senare diesel. Bränslet lagrades 
i det oklädda berget. 

Sedan 1995 har Fortifikationsverket ge-
nomfört ett ambitiöst saneringsarbete. Men 
riktigt rent är det inte, och det är här som 
de arbetsvilliga svamparna rycker in.

– De tycks äta oljan, som sedan kapslas 
in i cellerna. Där bryts den ner till lipider. 
De fungerar därmed som ett naturligt re-
ningsverk, berättar Magnus Ivarsson, geo-
log vid Naturhistoriska riksmuseet.

Svamparna hade tidigare uppmärksam-
mats på väggarna i Stockholms tunnelbana, 
i första hand på det fuktiga berget vid per-
rongen på station Kungsträdgården, där de 
renade det dag och grundvatten som rin-
ner längs väggarna. När de sedan upptäck-
tes på vattenytan och längs gruvans väggar, 
var det knappast för deras skönhets skull.

–Nej, de är både äckliga och kladdiga.  
Men de gör sitt jobb, säger Magnus Ivarsson.

Någon belagd sanning kring varför de 
äter oljan finns inte.

– Troligen är det så att svampar, precis 
som andra mikroorganismer, anpassar sig 
till omgivningen och att nedbrytningen av 
oljan ger dem energi. 

Nu tas svamparna in i laboratorier för 
att studeras och odlas.

– Målet är att vi ska kunna släppa in 
svampar i förorenade miljöer. Men vi måste 
studera processen först, så att vi förstår och 
kan kontrollera dem, säger Magnus Ivarsson.

Kan det vara så att ni har en svensk 
exportsuccé på gång?

– Ha ha. Jag sitter ju på en statlig institu-
tion, så jag jobbar inte med export. Men jag 
hoppas att det blir en produkt som man kan 
använda inom näringslivet. 

Längs väggar och golv i Ytterby gruva finns flygbränsle och diesel från tiden som  
bränsledepå. Det mesta av föroreningarna har sanerats, men nu har Fortifikationsverket 
fått oväntad förstärkning –  från svampar som ska äta upp det sista av oljan..
TexT TomaS eRiKSSon  FoTo  joHan DanielSon

Svampattack mot oljespill

De tycks äta oljan, som sedan 
kapslas in i cellerna. De fungerar därmed 
som ett naturligt reningsverk.
Magnus Ivarsson, geolog vid Naturhistoriska riksmuseet

”

Den gamla gruvan gjordes om till flygbränsledepå. Bränslet förvarades mot det nakna berget. Nu äter svampar upp de sista resterna av oljeprodukterna.


