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Fortifikationsverkets samarbete med den franska 
systermyndigheten Service d’infrastructure de la 
Défense (SID) har startat i praktiken efter överlägg-
ningar mellan generaldirektör Urban Karlström och 
general Fontan i Ronneby och Karlskrona. Med vid 
mötet var svenska och franska experter inom bland 
annat fortifikation, energi, skjutbanor/SiB och miljö. 

I Stockholm, den 3–5 oktober, var general direktör 
Urban Karlström värd för ett möte om sam arbeten 
med U.S. Army Corps of Engineers, Engineer,  
Research and Development Center (ERDC).  
Även FOI och FMV deltog.

12
Leder bygget av
ett civilt försvar

20 
ett lyft för
kallinge

Få I VåRt lAnD kan ha missat namnet Aurora denna höst och flertalet 
vet med säkerhet att det handlade om den största militära och civila 
övningen på över tjugo år med över 20 000 personer involverade.
 
VåRA MEDARBEtARE hAR varit med och skapat förutsättningar för per-
sonal, materiel och övning i samband med Aurora. Allt från att ordna 
logi, värme, energi och vatten för övande personal, bemannat spolhallar 
för stridsfordon, satt upp staket och röjt vid skjut- och övningsfält samt 
inte minst garanterat jour och beredskap vid stridsanläggningar för att 
nämna några exempel. Omfattande arbete före, under och efter Aurora-
övningen. 

Ett AV VåRA tRE strategiska mål för 2020 är ”Partner för ökad försvars-
förmåga”. Vi satte detta mål redan 2014 och försvarsbeslutet 2015  
bekräftade att vi hade varit förutseende då en tydlig omsvängning 
skedde mot nationellt försvar och att öka den operativa förmågan 
i krigsför banden. I regeringens budget för 2018 betonas vikten av 
försvars förmågan och uppbyggnaden av totalförsvaret. En förstärkning 
görs nästa år med 2,7 miljarder, varav 2,3 miljarder till det militära för-
svaret och 0,4 till det civila försvaret. Samma förstärkning gäller även 
för 2019 och 2020. läs gärna vår intervju med nils Svartz, tf general-
direktör för MSB, en av nyckelspelarna för mobiliseringen av det civila 
försvaret – en viktig del av totalförsvaret.

ÖKADE AMBItIOnER ökar trycket i vår verksamhet. Både den utpekade 
övningsverksamheten och vårt partnerskap att öka försvarsförmågan. 
Det handlar om fördubblade investeringar för vår projektavdelning, 
såväl i det öppna som slutna beståndet. Beredskapskraven ökar, vår 
driftpersonal får fler uppgifter med ett ökat användande, vi planerar för 
en krigsplaceringsorganisation, vi ser över ledningsplatser och kommu-
nikation så att vi kan leverera i skarpt läge. Vi märker också att behoven 
hos andra myndigheter ökar gällande fortifikation – vår kärnkompetens 
– i och med den tydliga mobiliseringen av totalförsvaret. Vår kompetens, 
vårt engagemang och vår förmåga att leverera blir allt viktigare.

InnAn REgEMEntEnAS EPOK samlades Försvarsmakten främst genom 
lägerverksamhet landet över. En del av lägren har vi fortfarande i vårt 
bestånd. Det var dåtidens sätt att öva och öka försvarsförmågan. läs 
gärna mer i vår historiska artikel. 

En MODERn ÖVnIng som Aurora ger tydliga signaler om våra egna och 
våra partners styrkor och svagheter – övning ger färdighet. Mer behövs 
och mer övning kommer det också att bli i framtiden.

övning ger 
färdighet

En modern  
övning som  
Aurora ger tydliga 
signaler om våra 
egna och våra 
partners styrkor 
och svagheter – 
övning ger  
färdighet.

”

urban karlström 
GeneraLdirektör
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Jobbet som gjorde  
aurora möjligt

General Fontan, generaldirektör Urban Karlström och ÖB Micael Bydén i samtal.
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Uppdrag slutfört AUrorA 17 blev ett examensprov för Fortifikations- 
verkets förmåga att leverera tjänster till Försvarsmakten  
i den största svenska försvarsövningen på över 20 år.  
öppet Hus följde arbetet på Gotland, kungsängen, 
Enköping och Göteborg från början till slut.
TexT fredrik helMerTz & ToMAs eriksson  foTo JoHan daniElson & FörsvarsmaktEn  
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fornlämningar. Försvarsmakten beställde 
200 skyltar och alla är slut, säger Patric 
Kaufeldt lönn.

listan på beställningar som Patric  
Kaufeldt lönn och hans kolleger har utfört 
är lång. några exempel är:

• Flera kilometer elstängsel har  
plockats bort så att inga soldater eller  
militärfordon ska fastna. 

• tretton mil vägren har röjts på gräs 
och sly. 

• Vägskyltar har märkts om och fått  
nya hastigheter.

• Elförsörjningen till bensinmacken  
där natofordonen ska tanka har säkrats.

• Spolhallen fick extra personal samt 
reservkraftverk och cisterner med vatten. 
En trasig tvätthall hade kunnat stoppa hela 
övningen.

hela tiden kommer nya beställningar. 
nyss kom en begäran att de amerikanska 
militärerna som är förlagda i gympasalen 
måste ha nattbelysning. Det löste Patric 
Kaufeldt lönn snabbt med led-lampor. 

För att inte missa något har Patric  
Kaufeldt lönn satt upp en whiteboard 
i korri doren på kontoret där alla med-
arbetare kan skriva upp saker som måste 
fixas.

Ni har en imponerande förmåga att 
förutse problem och identifiera svaga 
punkter. Hur har ni jobbat?

– Vi har kunnat luta oss mycket mot de 
gamla rävarna som finns på väg, mark och 
park. En del var med redan då Försvars-
makten skötte driften. Deras erfarenhet 
har varit guld värd.

Patric Kaufeldt lönn nämner bland 
annat fastighetsteknikern Yngve gustafs-
son med vars hjälp många skador på mark, 
vägar och anläggningar har kunnat und-
vikas.

Är Aurora det största du gjort? 
– Ja, garanterat, säger Patric Kaufeldt 

lönn och håller upp en tjock bunt med  
serviceordrar. 

Den här dagen ska han och Björn Sjö kvist 
åka ut och ställa i ordning repövnings lägret 
tranbygget. Där kollas att brandlarmen 
fungerar och att vattnet i kranarna håller 
god kvalitet. Ytterbelysningen testas och 
efter visst besvär får Patric Kaufeldt lönn 
och Björn Sjökvist i gång en strål kastare 
som ska lysa upp området.

– Bra. Vi kan inte åka ut med en skylift 
under övningen. lamporna måste bara 
funka, säger Patric Kaufeldt lönn.

Ledningsregementet, Enköping 
– 7 september

Det är en ovanligt stillsam förmiddag på 
ledningsregementet i Enköping. En grupp 
soldater plockar med signalutrustning på 
en gräsmatta, några officerare strosar mel-
lan byggnaderna. I fjärran hörs ett avlägset 
smatter från en skjutbana. Även här har 
nedräkningen för Aurora börjat. I Enköping 
kommer den Centrala övningsledningen 

Tofta skjutfält, Gotland 
– 22 september

 M
ed ett dovt smatter sän-
ker sig den amerikanska 
Chinookhelikoptern ner 
över tofta skjutfält på 
gotland och strax hoppar 
en energisk man i hjälm 

och skyddsväst ut. ÖB Micael Bydén har 
landat. Det hörs smällar och knatter på av-
stånd. Aurora 17 är i gång. 21 000 soldater, 
varav 19 000 svenska, genomför den största 
militärövningen i Sverige sedan 1993. Den 
här dagen på tofta deltar Finland med ett 
mekaniserat kompani och den finske armé-
chefen Petri hulkko är på besök. ÖB och 
generalmajor hulkko är mycket belåtna 
med vad de ser. 

Samtidigt andas Christer B Andersson 
och många andra på Fortifikationsverket 
ut. Ett år av förberedelser och samverkan 
med Försvarsmakten har gjort Aurora till 
en stor framgång. 

fÖre ÖVninGen

Livgardet, Kungsängen  
– 7 september

likt fältherrar står två män i arbetskläder 
lutade över en detaljrik karta som har vikts 
ut över ett bord i lunchrummet på Fortifi-
kationsverkets kontor. 

– Anfallet kommer ske härifrån. Vi har 
plockat ner alla elstängsel och gjort gångar 
i hästhagarna. Militärerna ska igenom med 
alla fordon, säger driftteknikern Patric 
Kaufeldt lönn, och pekar på kartan. 

– Arrendatorerna blir inblandade också, 
säger Björn Sjökvist, även han drifttek-
niker. I hagarna går det betesdjur. Djuren 
måste plockas in. likadant på lövsta.  
hästarna där ska bort. 

– Och busslinjen går med reducerad 
trafik, säger Patric Kaufeldt lönn. Även de 
boende kommer att påverkas. 

när Öppet hus besöker livgardet i Kungs-
ängen är det bara två veckor innan Auroras 
mest intensiva skede drar i gång. Det blir 
ett avgörande test av Fortifikationsverkets 
förmåga att leverera tjänster till Försvars-
makten. Patric Kaufeldt lönn har varit invol-
verad i Aurora i över ett år. Först handlade 
det om grundläggande informationsmöten 
mellan Försvarsmaktens logistik (FMlOg), 
Fortifikationsverket och alla de myndighe-

I dag finns inget vi och dem. Det  
är vi innanför grindarna. Samarbetet 
har gått otroligt bra.”

ter som berördes av övningen. Under våren 
2017 blev mötena mer regelbundna. I början 
var Patric Kaufeldt lönn och den dåvarande 
förvaltaren i Kungsängen, Erika landgren, 
Fortifikationsverkets representanter.

– Vi var extremt noga med att Försvars-
makten måste komma in med tilläggs-
beställningar över allt de ville ha gjort.  
Vi gör ingenting förrän vi får en beställ-
ning. när stabschefen och de andra an-
svariga militärerna förstod det, då rasslade 
det in beställningar. Det har funkat jätte-
bra, säger Patric Kaufeldt lönn som har 
fungerat som spindeln i nätet i arbetet på 
Kungsängen. 

– Ja, så är det. ”Vi har en väg in till Fort-
verket och det är via dig”, sa militärerna på 
ett möte. Sedan tittade alla på mig, säger 
Patric Kaufeldt lönn och ler.  

Kartan på bordet är fylld av ”R” – varje 
bokstav visar platsen för en fornlämning. 
livgardets övningsfält är 6 000 hektar 
stort och ett av Sveriges rikaste områden 
på gravar från järnåldern – här finns över 
1 500 kända fornminnen. För att inte de 
amerikanska Abramsstridsvagnarna på 63 
ton ska mosa gravar och fornlämningar så 
har nya skyltar satts upp i naturen.

– Vi rådgjorde med länsstyrelsen och 
kom fram till runt 150 särskilt skyddsvärda 

Björn Sjökvist, drifttekniker, tar vattenprover vid lägret 
Tranbygget. Vattnet kommer från en egen brunn.

Spolhallen gick för högtryck. Alla militärfordon måste  
rengöras för att få åka ut på vägarna.

Christer B Andersson kan notera att övningen  
blev en framgång.

Mer än 200 krysskyltar placerades ut  
i naturen för att  skydda fornlämningar.

Patric Kaufeldt Lönn kollar att strålkastarna  
vid Tranbygget fungerar inför övningen.

En amerikansk Chinookhelikopter går ner för landning.

Varning, fornminne! Tillsammans med länsstyrelsen tog man fram en karta för att märka ut historiska lämningar.
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(CÖl) sitta. Många militärer väntas. Vissa 
dagar kommer 2 500 fordon till lednings-
regementet. 

göran Evald, driftchef, och Bengt Jansson, 
fastighetsingenjör, visar några av de mest 
synliga tecken på Fortifikationsverkets 
insatser. Sly har avverkats, insynsskydd 
har satts upp och på övningsområdet har 
en provisorisk parkering förberetts med ett 
stängsel. Dessutom har elkraftssystemet 
stärkts för att klara ett utökat effektbehov. 
Ett stort antal kraftiga eluttag med jordfels-
brytare har satts upp för att underlätta för 
militära enheter som snabbt behöver el när 
de omgrupperar. 

Inne på kontoret berättar regionchefen 
Jan-Olov hedqvist hur Enköping jobbat inför 
storövningen.

–  Vi har vetat om Aurora sedan en lång tid 
tillbaka. Före semestern gick vi igenom det 
mesta och strax efter fick vi all praktisk info; 
måltider, städning, säkerhet, besöksrutiner, 
berättar regionchefen Jan-Olov hedqvist.

En viktig punkt har varit att nöta in 
vanan hos Försvarsmakten att alltid lägga 
beställningar på saker de vill ha utförda. 
Jan-Olov hedqvist:

– Ofta har vi tänkt: ”Det där kommer 

de vilja ha hjälp med.” Vi har då försökt 
lyfta frågan för att beställningarna inte 
ska komma försent för att vi ska hinna 
verkställa. Inget får fallera under övningen. 
Därför har vi ett antal av våra medarbetare 
på beredskap och jour under Aurora. 

Gotland – 7 september 

På gotland började förberedelserna vår-
vintern 2017 i samband med att Försvars-
makten kom för att rekognosera.

– Vi stöttade dem bland annat med upp-
gifter så att de kunde kontakta fastighets-
ägare där övningen skulle dra fram, berät-
tar driftchefen Christer hallin.

AMF1 gjorde en tidig beställning på re-
paration av skador efter övningen. Sedan 
dröjde det med beställningar fram till veck-
orna före övningen, bland annat skulle el 
kopplas in till ett antal baracker som hade 
fraktats till gotland.

Dessutom krävdes insatser för att väcka 
gamla anläggningar ur den halvslummer 
som de hade befunnit sig i, sedan Försvars-
maktens ändrade inriktning mot utlands-
missioner i början av 00-talet.

– Vissa anläggningar hade inte varit i 

skarp drift under övning på många år, det 
fanns gammal el och gamla fläktar som 
bara var testade under kort tid och som nu 
krävde snabba insatser, säger driftteknikern 
Mikael Rundgren. 

Under ÖVninG

Livgardet, Kungsängen 
– 22 till 24 september
 
På lördagen den 23 september gick Aurora 
in i ett intensivt skede. Överraskande fient-
liga luftlandsättningar vid Arlanda skulle 
slås tillbaka av 2:a brigaden vid Kungsäng-
ens övningsfält. 

För Patric Kaufeldt lönn blev det en 
lång dag. Det första telefonsamtalet kom 
klockan 7.11, det sista kl 23.34. totalt blev 
det 58 samtal som föranledde olika typer av 
åtgärder eller uttryckningar. Förutseende 
nog hade Patric Kaufeldt lönn ställt sin 
husvagn vid Fortifikationsverkets lokaler 
för att kunna vara i tjänst dygnet runt.

Mycket av arbetet handlade om att 
fortlöpande sopa vägarna. Stridsvagnarna 
drog upp så mycket jord att asfalten tidvis 
låg under ett tjockt lager lera. De moderna 
spolhallarna, som byggdes 2014, gick för 

fullt. En person från firman som byggt 
spolhallarna hade tagits in för att bistå 
med specialkompetens vid behov. Över 100 
fordon – från tunga stridsvagnar till bilar – 
spolades under helgen. En amerikansk och 
en svensk stridsvagn körde fast på ängarna 
och fick bärgas. Den amerikanska Abrams-
vagnen fick spolas i tre timmar för att få 
bort blåleran. Därefter tog de amerikanska 
mekanikerna ur motorn och reparerade allt 
på 2,5 timmar. I mötet med värmen hade 
blåleran stelnat och blivit nästan som  
keramik och amerikanerna bara skakade 
på huvudet. 

– De hade erfarenhet från öknar och alla 
möjliga klimat men hade aldrig mött något 
som liknade den svenska blåleran, säger 
Patric. 

På söndagen var fienden besegrad och 
telefonsamtalen till Patric Kaufeldt lönn 
började avta. ”Bara” 28 samtal behövde han-
teras. Klockan 17.00 hävdes skyddsobjekten 
och vägarna öppnades för allmänheten. 

Gotland  –  23 till 27 september

För att Aurora inte skulle bromsas eller att 
civilsamhället skulle drabbas av skador 

hade Försvarsmakten beställt en dygnet 
runt-jour från Fortifikationsverket. Upp-
draget gick till entreprenören Väg & Bygg-
nadsgrus AB. närmare hälften av företa-
gets fyrtio anställda är säkerhetsklassade, 
och kan därmed jobba även inom skydds-
klassade områden. 

– Bland annat skulle vi kunna rycka ut 
med grusbil, väghyvel, grusleveranser och 
snickare. I jouren ingick också att vara 
jourcentral för elektriker eftersom försva-
ret bara ville ha ett nummer att ringa. Vi 
fick lova att rycka ut inom fyra timmar vid 
behov, berättar Stefan lindby, vd och ägare 
av Väg & Byggnadsgrus.

Övningsdagarna blev ganska lugna. Det 
blev bara ett par mindre utryckningar.

– Eftersom det hade regnat mycket före 
övningen så fick vi lägga ut dukar och grus 
där det var för blött. några hästar har också 
blivit skrämda av ett flygplan och sparkat 
sönder ett staket, säger Stefan lindby.

Göteborg – 9 till 20 september

I göteborg stod Fortifikationsverkets med-
arbetare laddade inför det som skulle bli en 
spektakulär landstigning från havet  

Vi var extremt 
noga med att 
Försvarsmakten 
måste inkomma 
med tilläggs
beställningar 
över allt de ville 
ha gjort.”

200 finska soldater från Satakunta jägarbataljon, en del av Björneborgs brigad, deltog i Aurora. Stridsfordon på väg mot nästa övningsplats. Sammanlagt deltog 21 000 soldater i övningen.

Bakom kulisserna. 
Stefan Lindby och hans anställda vid 
Väg & Byggnadsgrus på Gotland hade 
dygnet runt-jour under Aurora.
Bengt Jansson, fastighetsingenjör,  
såg till att många nya elkraftuttag 
monterades upp i Enköping. 
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av franska och amerikanska soldater.  
Plan erna ändrades och istället kom sol-
daterna med tåg och reguljärflyg för att 
inkvarteras på Säve flygplats eller i garni-
sonen på Käringberget.

– Försvarsmakten beställde skyltar för 
att göra Säve till ett skyddsobjekt. Vi fick 
ställa om ventilationen i gymnastiksalen och 
fylla igen några hjulspår. Det var det mest 
spännande som hände, så vi var nästan lite 
besvikna, säger förvaltare hanna heikkilä.

efTer ÖVninGen

Kungsängen – 24 till 27 september

Vid livgardet andas Patric Kaufeldt lönn 
ut efter några av de intensivaste dagarna i 
hans yrkesliv. Under övningshelgen var han 
i tjänst dygnet runt. nu återstår att sopa 
vägarna, reparera bommar som är sönder-
körda, återställa infrastruktur. Skogsför-
valtaren göran Knutsson har bokat en skör-
dare av Roine niemelä för att ta hand om 
träd som har fällts över vägar för att dölja 
mineringar eller hindra framfart.

Patric Kaufeldt lönn anser att Aurora 

har fört Fortifikationsverket och Försvars-
makten närmare varandra. 

– Vi har haft samordningsmöten, fastig-
hetsmöten, kundmöten. hela tiden jobbat 
med kommunikation. I dag finns inget vi och 
dem. Det är vi innanför grindarna. Samarbe-
tet har gått otroligt bra och vi har fått mycket 
beröm av Försvarsmakten, säger han.

Gotland – 28 till 29 september

Fortifikationsverkets Region Östs distrikt 
gotland är nöjda med sina insatser och sina 
partner. 

– Vår entreprenör har fungerat lysande. 
AMF1 gjorde sin beställning i mycket god 
tid, men några saker fick göras i sista minu-
ten, säger driftchefen Christer hallin.

Den lite äldre teknik, som inte testas 
skarpt på många är, klarade sig också väl.

– Vi hade anläggningar med en del styr- 
och övervakningssystem från 70-talet. Men 
de fungerade bra, vilket visar att vi har skött 
drift och underhåll. Sammantaget har våra 
kunder varit mycket nöjda, säger Christer 
hallin.

Efterarbetet har mest handlat om väg-
underhåll.

– Det är några vägar som fått grus, och så 
har vi har fått byta några brotrummor som 
har fått besök av en stridsvagn. Med tanke 
på hur många tunga fordon som har passerat 
över ön så är det inte särskilt mycket jobb, 
säger Stefan lindby vid Väg & Byggnadsgrus.

Stockholm – 9 oktober

Christer B Andersson, kundansvarig för 
Försvarsmaktens öppna bestånd, är glad när 
han läser den e-post som kom från Försvars-
makten klockan 16.31. Där skriver avsända-
ren att ”övningen gick utmärkt” och att efter-
arbetet med att laga skador i skog och mark 
har varit mycket framgångsrikt, inte minst 
tack vare stödet från Fortifikationsverket. 
Christer B Andersson säger att brevet be-
kräftar det intryck han fick under övningen.

– Jag har utgått från att det inte rörde sig 
om några stora avvikelser. Våra förvaltare 
ansåg att våra leveranser har flutit på och vi 
fick inga klagomål.  Men det är bra att mer i 
detalj veta vad kunden tycker, säger han.

Vad har Fortifikationsverket lärt sig 
av arbetet med Aurora?

– Främst att följa Kungsängenexemplet, 
att vara ute i god tid och jobba preventivt. 
Vi försökte även på andra platser, men båda 
sidor måste vara tidigt ute för att det ska 
fungera. Sedan har vi än en gång sett att 
våra medarbetare har en hög kapacitet. 
Alla har gjort sitt yttersta, och vi har fått 
lägga en hel del ordinarie arbete åt sidan 
för att klara detta. Det gjorde att vi även 
klarade den stora mängden tjänster som 
kom in sent från Enköping, bland annat 
genom att skjuta upp tilläggstjänster som 
inte hade med Aurora att göra och att om-
prioritera vårt ordinarie underhållsarbete.

Hur viktigt är Aurora för Fortifika-
tionsverket?

– Mycket. Att en ökad försvarsförmåga 
bygger på övning är tydligt i det senaste 
försvarsbeslutet. Vi ska leverera förutsätt-
ningar för personal, för materiel och för 
övning. Därför blir den del av utvärderingen 
där Försvarsmakten betygsätter vårt stöd 
mycket intressant, sammanfattar Christer B 
Andersson. n

fråGor & sVAr 

Vad var Aurora 17?
Aurora 17 var den största svenska militär
övningen sedan 1993 och en konsekvens av 
ett försämrat säkerhetsläge i norra Europa. 
21 000 militärer deltog, varav 19 000 svenska. 
Även soldater från USA, Finland, Norge, 
Danmark, Frankrike, Estland och Litauen 
ingick. Kungsängen, Enköping och Gotland 
utgjorde centrum för övningen. 

Vilken var Fortifikations verkets roll?
Fortifikationsverket skapar förutsättningar 
för personal, materiel och övning – de tre 
komponenterna för en ökad försvarsför
måga. Aurora 17 blev ett test på verkets 
förmåga att leverera tjänster till Försvars
makten.

Vad uppnådde Fortifikationsverket?
En lång rad tilläggsbeställningar från För
svarsmakten hanterades. Det gav för bät t 
rade rutiner och skapade en ökad förståelse 
mellan myndigheterna som därmed har  
kommit varandra närmare.

Några vägar har fått grus, 
och så har vi fått byta några 

brotrummor som har fått  
besök av en stridsvagn...x x x 

...med tanke på hur 
många tunga fordon  
som har passerat över 
ön så är det inte särskilt 
mycket jobb.

”

”

Driftteknikern Mikael Rundgren fick elektricitet, fläktar 
och annat att fungera på Gotland.   

Blåleran som besegrade amerikanerna. Patric Kaufeldt Lönn, drifttekniker, visar platsen i Kungsängen  
där en Abramsstridsvagn körde fast. Dagen efter påbörjades återställandet. 

Entreprenören Roine Niemelä tar bort träd som har fällts 
över vägarna som hinder och för att dölja mineringar. 
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PorträttEt nils svartz 

Vid kalla krigets slut avvecklades en stor del av det civila försvaret. Men det 
säkerhetspolitiska läget i närområdet har fått Sverige att åter bygga upp  
ett civilt försvar. Öppet Hus frågade MSB:s vikarierande generaldirektör  
Nils Svartz hur det ska gå till. 
TexT ToMAs eriksson   foTo AnnA siMonsson

fokus på civilt försvar

Fakta

MyndiGheTen fÖr samhällsskydd och 
beredskap, MSB, har en centralt samord-
nande roll i arbetet med att bygga ett  
modernt civilt försvar. Det är ett arbete 
som egentligen har pågått sedan 2004,  
eftersom det vilar på krisberedskapen, 
enligt nils Svartz.

– Det startade med erfarenheterna efter 
tsunamikatastrofen 2004, då blev det tyd-
ligt att vi behövde höja krishanteringsför-
mågan, bland annat med bättre beredskap 
i departement och myndigheter. Erfaren-
heter som vi drog från stormarna gudrun 
och Per, pandemilarmet 2009, migrations-
vågen 2015 och terrordådet i april, gör att vi 
inte börjar från noll nu när statsmakterna 
signalerar att det är dags att höja takten 
i arbetet. En signal som har förstärkts av 
att 1,3 miljarder i den senaste försvarsupp-
görelsen är avsatta för civilt försvar.

Ge oss MSB:s definition av begreppet 
civilt försvar?

– Vi håller oss till lagboken. Där står att 
civilt försvar under fredstid är planering 
för höjd beredskap eller krisberedskap. 
Under höjd beredskap är det all verksam-
het i samhället som behöver utföras, allt 
från daghem till räddningstjänst. Det civila 
försvaret har tre huvudsakliga uppgifter: 
att skydda och värna befolkningen, att 
upprätthålla de viktigaste samhällsfunk-
tionerna och att ge stöd till Försvarsmak-
ten vid höjd beredskap.

I vilket stadium befinner vi oss?
– Vi planerar för höjd beredskap, men 

med en gråzonsproblematik. Vi är utsatta 
för informationspåverkan, för cyberattacker 
och vi oroar oss precis som andra länder 
inför våra val. Vi gör dock bedömningen att 
det inte finns risk för krig i närtid. 

Den 11 maj fick ni ett nytt uppdrag 
från regeringen. Vad innehöll det?

– Där lyfter regeringen fram några punk-
ter som särskilt viktiga. Att vi för det första 
ska se till att berörda aktörer krigsplacerar 
ansvarig personal vid höjd beredskap. För 
det andra att vi ska planera för stöd till 

Försvarsmakten, exempelvis hur vi ska 
hantera förnödenheter i ett just-in-time-
samhälle där lagren ligger på vägen. För det 
tredje vill regeringen att vi utreder hur vi 
ska kunna samverka med höga sekretess-
krav. Vid tidigare kriser, som exempelvis 
stormarna, har ingen behövt bry sig om 
sekretess, men under höjd beredskap är det 
oerhört viktigt. För det fjärde ska vi titta på 
hur vi kan leda verksamheten från andra 
ställen än de vi brukar, nu när vi har  gjort 
oss av med många av de hemliga bergrum-
men. Vi ska också lämna förslag på hur vi 

kan höja vår förmåga att hantera säkerhets-
skydd, framför allt hemliga handlingar.

Vilket är MSB:s uppdrag vid ett väp-
nat angrepp?

– Vi ska arbeta med konsekvenshante-
ring av kriget och verka för att samhällsak-
törerna samordnar sitt arbete. Dessutom 
ska vi stötta samverkan mellan det civila 
samhället och Försvarsmakten. Sedan har 
vi två skolor som utbildar räddningstjänst-
personal, vilket är en central verksamhet 
inför höjd beredskap. Vi har också ansvar 
för informationssäkerhetsfrågor.

Ska MSB eller fackmyndigheterna 
leda arbetet vid höjd beredskap?

– Vi har rätt att kräva in uppgifter från 
myndigheter och har bett om mandat att få 
dem till bordet och mandat att få prioritera 

statliga resurser under höjd beredskap. 
Men vi vill inte peka med hela handen, man 
kan inte lösa komplexa problem med enkla 
lösningar. De kräver kompetens och de som 
vet mest är specialmyndigheterna.

Finns det någon enkel åtgärd som 
skulle göra MSB:s jobb enklare?

– Vi har ett system där vi kan mäkla  
resurser. Men vi har ett problem med att det 
ofta leder till vem-ska-betala-situationer. 
Vi vill gärna ha ett anslag till detta för att 
kunna genomföra åtgärderna utan ekono-
miska diskussioner. Det skulle göra oss till 
en mer effektiv spelare.

Hur skiljer sig Försvarsmaktens 
behov i dag från kalla krigets dagar?

– Som mest var det en försvarsmakt som 
bestod av 850 000 personer, ett till stora 
delar självförsörjande samhälle med stora 
förråd, egna kök, sjukvård och mycket 
annat. I dag pratar vi om en försvarsmakt 
på 50 000 personer, i ett samhälle som gått 
från ett lagersamhälle till ett just-in-time-
samhälle. De innebär förstås att Försvars-
makten i dag är mer beroende av att sam-
hället fungerar. 

Fortifikationsverket ingår i samver-
kansrådet för teknisk infrastruktur, 
SOTI. Vilken roll anser MSB att Fortifika-
tionsverket ska ha där?

– Att som i dag förse Försvarsmakten 
med lokaler, med kunskap om fortifika-
tionskrav och kunskap om vad som finns 
att tillgå. när det gäller skyddade lednings-
platser, är det viktigt att veta vad Fortifika-
tionsverket har för kunskap och resurser.
Om du tittar bakåt några år, vilka är 
svårigheterna och glädjeämnena i arbe-
tet med att bygga ett nytt civilt försvar?

– En stor svårighet har varit att det har 
funnits en ojämn uppfattning om det sä-
kerhetspolitiska läget, om nödvändigheten 
av att göra detta arbete. Men under inne-
varande år ser jag en förändring, att fler 
inser att det är allvar. Roligast är att se att 
det finns många människor som kan många 
saker, som vill väl och vill bidra. n

nAMn: nils svartz.  ålder: 64.  Jobb: vikarierande generaldirektör vid myndigheten för samhällsskydd och beredskap. fAMilJ: hustru och tre barn.   

friTidsinTressen: musik, matlagning, mindre byggprojekt. deT Trodde dU inTe: har nästan alltid med sig en gitarr.

Vi är utsatta för  
informationspåverkan, 
för cyberattacker och 
vi oroar oss precis som 
andra länder inför  
våra val.

”
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Ove Karvonen är drifttekniker och ansvarar  
för ett område stort som fyra Skåne. Öppet Hus följde 

med mannen som förkroppsligar uttrycket ”trygg 
norrlänning” ut på fjället. Han är inte rädd för något – 

så länge han slipper köra bil i Stockholm.
TexT & foTo JohAn dAnielson

et är friheten. Den slår allt… 
Ove Karvonen har just 

hämtat ett jättesläp med 
två skotrar vid den militära 
anläggningen Kalixfors. 

han ska ta sig de nio milen till 
forskningsstationen i tarfala, för ett servi-
cebesök på ett reservkraftverk. Under bil-
färden, som tar slut i nikkaluokta, lovprisar 
han sitt jobb och den frihet han känner. Väl 
framme backar han ut de två skotrarna med 
millimeterprecision ur det tippade släpet. 
nu väntar en dryg timmes skoterfärd med 
en stigning på runt 800 meter.

Enligt google Maps är det fjorton tim-
mar och fjorton minuters bilresa från 
Forti fikationsverkets huvudkontor i Eskils-
tuna till Ove Karvonens kontor i Kalixfors, 
nära Kalixälvens källa några mil söder 
om Kiruna. I sitt område har han också 
storheter som gällivare, Jokkmokk, Pajala, 
treriks röset, Kebnekaise och så då tarfala.

Inför skoterfärden kränger Ove Karvo-
nen på sig ett plagg som skulle kunna 
tas för en skottsäker väst. Men det är en 
skyddsväst för rygg och nacke ifall han 
skulle falla i någon ravin på vägen upp eller 
ner från tarfaladalen.

– Jag gillar den här skyddsvästen. Den 
är så lätt att röra sig i men ger ändå fullgott 
skydd, säger Ove Karvonen. 

Skotern han grenslar jämför han med en 
ardennerhäst – stor, tung, stark och pålitlig 
i alla väder. långt ifrån de mer tävlings-
inriktade fullbloden till skotrar han snart 
kommer att möta på vägen upp mot tarfala. 

nybyggarstaden
Denna dag är väderförhållandena nästan 
perfekta, med lättåkt snö. Färden går över 
storslagna vidder med Kebnekaise i fonden, 
men snart svänger Ove Karvonen in i ett 
otillgängligt fjällbjörksområde där märk-
ningen upphör. 

– här måste man köra på gehör för 
att hitta upp till tarfaladalen, säger Ove 
Karvonen.

Skyddsväst och ardennerhäst till sko-
ter kan kännas lite överdrivet. Men Ove 
Karvonen berättar att färden upp är farlig 
och många har tappat kontrollen över sina 
skotrar i branterna på vägen mot forsk-
ningsstationen.

– Sedan blåser det ofta hårt. I tarfala-
dalen uppmättes den 20 december 1992 

d

ove karvonen jobbar vid  
Fortifikationsverkets kontor  
i Kalixfors,söder om Kiruna. 
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i kortHEt

karlberg får
nytt elevhem
Sommaren 2020 ska ett nytt elevhem 
på Karlberg stå klart, en byggnad med 
tre huskroppar i fyra våningar. Med 
gemensamma utrymmen kommer det 
att bli närmare åttatusen kvadrat-
meter stort, till en beräknad kostnad 
av 315 miljoner kronor. liksom de 
övriga byggnaderna på Karlberg kom-
mer elevhemmet att få vitputsade 
fasader med svart stensockel och 
sadeltak med svart takplåt. 

handbok väcker
stort intresse
Fortifikationsverkets Handbok – skydd 
av byggnader väcker stort intresse. 
Boken, som beskriver hur en byggnad 
kan planeras utifrån risk för olika 

typer av angrepp, pre-
senterades under hösten 
för ett stort antal norska 
myndigheter och organi-
sationer vid Konferanse 
om beskyttelse och sikring 
av bygg, som arran ge ra  - 
des av Forsvarsbygg 
i Oslo och vid nordic-
Baltic Defence Estates 

årskonferens i danska ålborg. Boken 
har dessutom presenteras för SOtI 
(Samverkansområde teknisk infra-
struktur) och skickats ut till ett sjuttio-
tal svenska myndigheter. totalt har 
åttahundra av de niohundra exemplar 
som har trycks sålts eller delats ut.

 832
så många investeringsprojekt pågår 
eller har beställts, av fortifikations-
verkets kunder eller på myndighetens 
eget initiativ. det rör sig i första hand 
om ny, om- eller tillbyggnader, men 
även några fastighetsförvärv. 

 

den högsta registrerade vindhastigheten i 
Sverige, 81 meter per sekund. Det är samma 
orkanstyrka som demolerade hela bebyg-
gelsen i S:t Maarten i Västindien under 
hösten, berättar han.

Vägen mot forskningsstationen innehål-
ler tre särskilt farliga passager: tarfala-
jokkens nedre passage, en ravin med sten-
block och tvära svängar. Dalkröken och 
Spelbacken, två kraftiga branter som lutar 
förrädiskt åt sidan så att skotern kan börja 
glida i sidled om man inte har bra fart uppför 
och hänger ut kroppsvikten åt andra hållet.

Meterdjup snö
Forskningsstationens intendent torbjörn 
Karlin sticker ut huvudet från en barack när 
Ove Karvonen har parkerat skotern alldeles 
intill.

– Jag har hjälpt till och skottat lite åt dig, 
ropar han.

En blå stålcontainer står nästan över-
snöad. Men på ena kortändan är en stor 
del av den snö som måste bort innan dör-
rarna kan öppnas bortskottad. Fortfarande 
återstår dock närmare en meter snö för att 
Ove Karvonen ska kunna komma in i con-
tainern. han tar ut en hopfällbar skyffel ur 
skotern och sätter i gång. Snön yr – det är 
inte första gången han röjer snö.

när dörrarna öppnas möts Ove Kar-
vonen av en omisskännlig lukt av diesel 

och olja. Inne i containern står forsknings-
stationens ovärderliga reservkraftverk. 
Det ska garan tera värme och energi till  
det tjugotalet glaciärforskare från hela 
världen som arbetar vid stationen, utifall 
starka vindar skulle fälla de elstolpar  
som går över fjället. Det är framför allt 
under vår och höst som forskarna är på 
stationen, som drivs av institutionen  
för naturgeografi vid Stockholms univer-
sitet. Under vintern blir förhållandena 
alltför svåra.

Ove Karvonen inspekterar kraftverket i 
skenet av en stark ficklampa. Mätare, reglage, 
motorbädd, ventiler och nivån i tankarna 
kollas av. Därefter ska anläggningen prov-
köras. Ove Karvonen sätter på sig hörsel-
skydd och plasthandskar och trycker in start - 
knappen. Ett öronbedövande dån fyller stål-
containern. Bullret gör det svårt att härda ut 
där inne, kontrasten är total mot den klara 
luften och tystnaden utanför i dalen. Men ett 
antal kontrollfrågor kräver svar.

– Jag kollar bland annat oljetrycket, 
vätskenivåer, luftspjäll, missljud och om det 
finns något läckage. 

Allt fungerar, vilket också noteras i log-
gen för anläggningen. när det är gjort är  
det dags att sätta igen den stora dörren  
och försegla containern. 

Ove Karvonen äter sin lunch i forsk-
ningsstationens matsal som surrar av 

utländska språk. Intendent torbjörn Karlin 
berättar historier som vittnar om att livet 
är allt annat än ofarligt uppe vid forsk-
ningsstationen, placerad på 1 135 meters 
höjd på Kebnekaisemassivet.

orkanen flyttade matsalen
– I år har vi förlorat tre skotrar i olyckor 
runt forskningsstationen och en av byggna-
derna ramlade ner i ravinen i en snöstorm. 
I orkanen 1992 flyttade sig matsalen där vi 
sitter 1,5 meter. Vid svåra omständigheter 
är vi helt beroende av att reservkraftverket 
fungerar, säger han.

när Ove Karvonen har ätit klart går han 
ut till skotern. 

– Kom upp till oss någon dag, det finns 
mycket fint att uppleva, lockar turistfören-
ingens husföreståndare som har skidat ner 
i dalen för lunch.

Men Ove Karvonen avböjer, för honom är 
det en vanlig arbetsdag. I stället sätter han 
full fart mot nikkaluokta, för att hinna hem 
före kvällen. Än en gång klarar han sig förbi 
de farliga passagerna utan dramatik. Och 
han är inte oroad över de långa färderna i 
tarfaladalen.

– har man bara planerat ordentligt och 
är försiktig så är det ingen större fara. Det 
finns bara ett ställe jag inte vill köra på. Jag 
skulle aldrig, aldrig våga köra bil i Stock-
holm. Den trafiken är livsfarlig. n

I år har vi förlorat tre skotrar i olyckor runt forsknings 
stationen och en av byggnaderna ramlade ner i ravinen  
i en snöstorm. ”

I Tarfala finns ett reservkraftverk inne i en container som ska försörja forskningsstationen nära Kebnekaise vid elavbrott. Ove Karvonen tog skotern dit för att kolla att allt fungerade.

nominerade till arkitekturpris
havremagasinet i Boden, rustningshallen i Skredsvik, flygledartornet i 
Ronneby och flygledartornet i Vidsel är de fyra byggnader som har nomi-
nerats till Fortifikationsverkets arkitekturpris 2017.

Priset, som delas ut vart tredje år, ska genom att lyfta fram goda 
exempel utveckla den militära byggnadstraditionen och inspirera till 
god arkitektur i försvarsfastigheter. Juryn, som består av Fortifikations-
verkets arkitekturråd och en representant från Försvarsmakten, presen-
terar vinnaren vid Arkitekturdagen den 22 november.

Det första spadtaget togs den 21 augusti 
med bland andra ÖB Micael Bydén som gäst.

Havremagasinet i Boden. Rustningshallen i Skredsvik.Flygledartornet i Vidsel.

Flygledartornet i Ronneby.

Projektledare för arbetet  
med den nya etableringen  
på Tofta skjutfält. Vad händer  
på Gotland?
– I början av november tog vi i bruk 
ett antal provisoriska lokaler. Det rör 
sig om 2 600 kvadratmeter kontor, 
omklädningsrum och matberednings-

rum i moduler, 1 000 kvadratmeter 
tälthall med gym och motions - 
hall samt ett provisoriskt stridsfor-
donsgarage på 1 700 kvadratmeter. 
till dessa har vi kopplat provisoriska 
system för vatten- och elförsörjning.

Men infrastrukturetappen skulle ju 
ha varit klar i september?

– Ja, men vi har inte kunnat starta 
den, eftersom ett entreprenadföretag 
har överklagat upphandlingen två 
gånger. För närvarande ligger ärendet 
i kammarrätten efter att vi fick rätt 
i förvaltningsrätten. Bedömd bygg-
start är nu februari 2018.

när börjar ni bygga de permanenta 
byggnaderna?

– Vår plan är att det jobbet ska 
starta sommaren 2018.

hallå! 
stephanie rimskog
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Historia

sVeriGes riksdAG beslutade år 1901 att 
ersätta det gamla indelningsverket med 
en värnpliktsarmé. Därmed avslutades en 
månghundraårig epok som hade präglat 
livet på den svenska landsbygden. I långliga 
tider hade den indelta soldaten i soldat-
torpet och officeren på herrgården utgjort 
självklara inslag ute i bygderna, precis som 
prästen på prästgården och länsman på 
länsmansgården. En gång om året lämnade 
soldaten sitt torparliv och officeren sitt 
herrgårdsliv för att bege sig till regemen-
tets mötesplats, belägen på en hed, mo 
eller slätt någonstans inom landskapet. 
Under några veckor på sommaren övades 
vapenanvändning, exercis och fältlevnad på 
mötesplatsen.

Den nya härordning som infördes 1901 
innebar att landets regementen skulle 
vara samlade under större delen av året 
och inte bara under några sommarveckor. 
Regementena förlades dessutom i fasta 

tegelkaserner i städerna. De indelta solda-
terna ersattes av en värnpliktsarmé och de 
jordbrukande officerarna av yrkesmilitä-
rer. Därmed hade de gamla mötesplatserna 
spelat ut sin roll. Det var med vemod som 
beslutet om den nya härordningen togs 
emot av officerskårerna och de indelta 
soldaterna. Med åren hade en stolthet över 
mötesplatsernas läger vuxit fram. Offi-
cerarna hade satsat stora belopp på att 
försköna lägren och göra tillvaron där be-
haglig och lustfylld. Även soldaterna hade 
genom eget arbete och genom lägerkassan 
bidragit till en standard som ofta översteg 
den man hade på torpet. 

ståtlig framtoning
hur kunde ett läger se ut omkring år 1900, 
strax innan mötesplatsernas nedläggning? 
här låg officerarnas eleganta salonger, deras 
bostäder och mässbyggnader, ofta med en 
inramning av trädgårdar med bersåer och 

slingrande promenadvägar. Musikhuset, 
varifrån regementsmusikens repetitioner 
kunde höras, var en central och framträ-
dande byggnad på lägret. Ut mot heden reste 
sig de stora rödfärgade förläggningsbygg-
naderna för manskapet. Bebyggelsen var i 
möjligaste mån ordnad symmetriskt kring 
en mittaxel, vilket bidrog till att ge lägret en 
ståtlig framtoning. Det hela var i allmänhet 
infogat i en parkmässig ram bestående av 
långa, raka trädalléer som underströk in-
trycket av ordning och enhetlighet.

I utkanten av det stramt ordnade lägret 
kunde det finnas annan och mer oordnad 
bebyggelse som marketenteri, dansbana, 
varmbadhus, ”bierhall”, läsesalong, sol-
dathem, raksalong, post, telefonstation, 
handelsbod, fotoateljé, bageri och andra 
byggnader. Det hela bildade ett samhälle i 
miniatyr, en fläkt av den stora världen, en 
livfull miljö som inte återfanns på så många 
andra ställen på landsbygden vid denna tid.

Regementsmötet ägde rum i maj–juni, 
efter vårbruket och innan slåttern. Knek-
tarna från angränsande soldattorp gick 
gemensamt till häradets kaptensboställe 
där kompaniet samlades. Sedan tågade 
man i samlad trupp mot mötesplatsen. En 
del soldater hade med sig musikinstrument 
och spelade medan de marscherade. Många 
upptecknade visor handlar om marschen 
till och från mötesplatsen.

fest i lägret
På lördagskvällen var det fest i lägret och 
militärmusikerna spelade dansmusik. Flera 
tusen anhöriga och andra nyfikna kunde 
komma under en helg. På Dalregemen-
tets mötesplats Rommehed ska det stora 
midsommarfirandet ha varit föregångare 
till den midsommartradition som senare 
spreds i landskapet. Regementsmötets sista 
söndag genomfördes ett uppvisningsanfall 
med bygdens folk som publik. På grunnebo-
heds mötesplats marscherade bataljonerna, 
åtföljda av musikkår och fanor, över heden 
i slutna led. när regementsmusiken spelade 
Generalsmarschen övergick man till bajo-
nettanfall mot en tänkt fiende. 

Officeren som tog sig till regements-
mötet var inte sällan av adlig börd och hade 

i allmänhet sin försörjning från jordbruket 
på gården eller godset där han hade sin 
bostad. Man kan tänka sig att det årliga 
regementsmötet innebar ett välkommet 
avbrott i de dagliga sysslorna. På mötes-
platsen fick han träffa sina ståndsbröder 
från andra gods och gårdar i landskapet. 
Skjutövningar och ryttarövningar var in-
slag i mötesprogrammet som troligen inte 
sågs som särskilt betungande. På kvällarna 
fanns utrymme för umgänge i officers-
salongerna och på helgerna underhöll rege-
mentsmusiken.

bevarade mötesplatser
Av de 60 mötesplatser som fanns vid slutet 
av 1800-talet övertogs 27 av den nya värn-
pliktsarmén. Omkring tio av dessa har för-
svaret fortfarande tillgång till. Av dessa är 
det endast en handfull där det ännu finns så 
mycket kvar av exercisheden och byggnads-
beståndet att den forna funktionen kan för-
stås eller upplevas. De i dag bäst bevarade 
mötesplatserna är ljungbyhed, Malmen, 
Revingehed, Rommehed och Skillingaryd. 
Dessa mötesplatser blev tillsammans med 
Marma läger på 1990-talet förtecknade som 
statliga byggnadsminnen och är väl värda 
ett besök. n

Aurora har samlat rörliga soldater från flera länder med stora delar av Sverige som  
övningsplats. Men före 1901 samlades försvaret på exercisplatser en gång om året  
för att träna. Kolbjörn Waern berättar om en verksamhet som ofta sågs som ett  
välkommet avbrott i en hård vardag, både för officerare och indelta soldater.
TexT kolbJÖrn WAern  

Historia

samling på heden

en dAG På GrUnnebohed 
Så här såg en dag ut under regements
mötet i maj 1888 vid VästgötaDals  
regementes mötesplats:

05.00 Revelj, kaffe och bullar
06.00–08.00 Exercis, undervisning
 och gymnastik
08.00–09.30 Frukost (sill och potatis)
09.30–11.30 Exercis, undervisning 
 och gymnastik
11.30–13.30 Middag (ärtor och fläsk), vila
13.30–15.30 Exercis, undervisning 
 och gymnastik
15.30 –16.00 Kaffe och smörgås
16.00–18.00 Exercis, undervisning
18.00 Aftonmål (välling)
22:00  Tapto.

När regementsmusiken spelade Generals  
marschen övergick man till bajonettanfall 
mot en tänkt fiende. ”

Tältlägret på Grunnebohed. foto i16/hJ. ByLund.

< Vaktbyggnad på P4 i Skövde, ursprungligen uppförd omkring 1890 på Axvalla heds lägerplats 
och flyttad 1913 till det nya kasernområdet. foto kenneth niLsson, fortifikationsverket

Den indelte soldaten Alfred Johansson med familj och  
häst framför soldattorpet Augustelid i Fägre socken i  
Västergötland. Västergötlands museum. foto i16/hJ. ByLund.

Fältövning på Västgöta-Dals regementes mötesplats Grunnebohed. foto i16/hJ. ByLund.

Midsommarfirande på Grunneboheds mötesplats 1904, två år innan mötesplatsen lades ner. foto i16/hJ. ByLund.
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– Vi hAr nU fåTT toppmoderna och rätt 
anpassade lokaler och hangarer för 3. heli-
kopterskvadronen. nu, mina vänner, är det 
upp till er som jobbar här att ta till vara de 
möjligheter som denna nya infrastruktur 
ger oss, konstaterade han.

hangaren invigdes med stilenlig pompa 
och ståt den 20 oktober. Marinens musikkår 
från Karlskrona spelade, fanor bars, band 
klipptes och tårta åts. åskådarna fick dess-
utom se en dramatiserad flyguppvisning där 
en stridspilot på väg att bli tillfångatagen 
räddades av två helikoptrar. Den nya hanga-
ren, vars tillblivelse spikades 2007, är en  
21 000 kvadratmeter stor byggnad i tre delar:

• en hangardel för nio helikopter 14 samt 
verkstad

• en hangardel för åtta helikopter 15 
samt verkstad

• en centraldel för administration, per-
sonalutrymme, gym och annat.

Bygget har kostat närmare en miljard 
kronor, varav Fortifikationsverkets del har 
varit runt 700 miljoner.

Det var fler än de allra högsta cheferna 
som var glada vid invigningen.

– Om du någonsin har fått förmånen att 
flytta in i ett nytt hus vet du vilken känsla 
det är. Om du multiplicerar det med de kva-
dratmeter vi talar om här så förstår ni hur 

lycklig jag känner mig, sa Peder Söderström, 
flottiljchef för 3. helikopterskvadronen.

Fortifikationsverkets projektledare  
Ingvar liinanki talade om glädje och  
stolthet.

– Mest stolt är jag över att vår budget för 
hela paketet, med hangarer, nytt flygledar-
torn och drivmedelsdepåer, har hållit ända 
in i mål, trots att den spikades redan 2007. 
Vissa delar har blivit dyrare och andra bil-
ligare, men totalt blev det inga fördyringar. 
Därtill blev vi klara i tid, sa han.

Det återstår dock några mindre arbeten 
inomhus under höst och vinter, innan heli-
koptrarna kan rullas in i sin nya hangar. n

b SVERIGE
PORTO
BETALT

avsändare:
Fortifikationsverket
631 89 eskilstuna

– Äntligen, sa Fortifikationsverkets glada generaldirektör Urban Karlström  
när han kunde överlämna nyckeln till 3. Helikopterskvadronens nya hangar i Kallinge 
till de slutliga brukarna. Överbefälhavare Micael Bydén delade glädjen.
TexT & foTo  JohAn dAnielson

nytt hem för helikoptrar
Vid invigningen visades en Helikopter 15 upp för besökarna i samband med kaffet på lunchen.

Generaldirektör Urban Karlström, ÖB Micael Bydén och Christer 
Sundin, chef för anskaffning och logistik vid FMV, inviger.

En helikopter 14 lyfter efter genomfört räddningsuppdrag.


