
 

Frågor och svar om FRA:s utveckling på Lovön 
 

Vad är det som händer kring FRA på Lovön? 

Området utvecklas. FRA flyttade dit på 1940-talet och byggnaderna behöver moderniseras. 

En ny kontorsfastighet byggs just nu på området. Samtidigt ser man över ytan på 

skyddsobjektet och utökar den. 

Varför utökar ni skyddsobjektet kring FRA:s fastigheter på Lovön? 

Det är en konsekvens av det förändrade omvärldsläget och utvecklingen i samhället i övrigt. 

Det är också naturligt att göra det i samband med att byggnaderna på området utvecklas och 

moderniseras. 

Varför är inte dagens område tillräckligt? 

Dagens skyddsområde bedöms som för litet och dessutom är det inte lämpligt med en 

allmän väg genom skyddsobjektet. Trafikverket ser över om Rörbyvägen kan omvandlas från 

allmän till enskild väg. Om så blir fallet kommer FRA att verka för att Rörbyvägen stängs av 

vid skyddsobjektet. 

Vad händer med de som arrenderar mark som hamnar inom det utökade området? 

Vi har dialog med de som arrenderar marken och vill hitta lösningar som blir så bra som 

möjligt för kringboende och andra som berörs. Ambitionen är att marken så långt det är 

möjligt ska kunna fortsätta att användas för bete eller jordbruk även när den ingår i 

skyddsobjektet. 

Vad händer med utfartsvägar till fastigheter som går genom det utökade området? 

En del fastigheter norr om FRA vid vattnet har utfartsvägar som går precis utanför FRA:s 

nuvarande staket. Det gäller exempelvis Talavid, Eriksdal, Berghamn och Fredriksdal. När 

skyddsområdet utvidgats planeras dessa vägar att stängas av och ersättas med en ny 

utfartsväg. Ett förslag är att bygga en ny väg som ansluter till vägen vid 

Sötvattenslaboratoriet. 

Exakt hur vägen kommer att dras är föremål för utredning. Det kan påverkas av 

markförhållanden och annat. Naturligtvis kommer synpunkter från de boende att beaktas. 

Denna väg är tänkt att betjäna enbart de fastigheter som berörs. Den kommer inte att bli en 

genomfartsväg. Vägen som byggs kommer att bli en enfilig grusväg med framkomlighet för 

exempelvis räddningstjänstens fordon. 

 

 

 

 

 



Hur lång tid kommer utvecklingsprojektet att ta? 

Vi räknar med att det tar 2-3 år. En mer exakt tidsplan kommer senare. 

 

 

 

FRA:s område på Lovön utvidgas. Den blå linjen 

markerar det tidigare skyddsobjektet och den röda 

linjen visar utökningen. Den rosa fyrkanten är den 

nya kontorsbyggnad som just nu byggs på området. I 
ett senare skede kommer området att utökas även 

på västra sidan. 


