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Hjältar som vaktade branden
Fortifikationsverket bjöd kor på middag

Ny forskning för bättre skydd

fortifikationsverket.se

Byggboom för ett
säkrare Sverige

Anders Carlsson  
lägger asfalten vid 
den nya garni sonen 
på Tofta, Gotland.
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Flygplan blir 
fornminne

Fortifikationsverket
631 89 eskilstuna
info@fortifikationsverket.se
www.fortifikationsverket.se
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fortifikationsverket
bjöd djuren på mat

skogsbranden som 
byggde gemenskap

forskningssamarbete  
för säkrare skydd

höst 2018

År 1947 kraschade flygplanet Ardo AR 196-3 
nordöst om ön Getskär utanför Karlskrona. Där 
ligger det fortfarande på havsbotten, på ett om-
råde som förvaltas av Fortifikationsverket. Nu 
har det som första flygplan utsetts till fornminne. 
Länsstyrelsen i Blekinge skriver att planet bär en 
svensk krigstidshistoria om bland annat under-
rättelse, spionage, agenter och hemliga transpor-
ter av flykt ingar. Eftersom planet kraschade efter 
1850 klassas det som ett ”yngre vrak”.

12
ökar kunskapen
i en osäker värld

22 
arkitekterna som skapade
de moderna regementena

”MARiA, DEt BRiNNER och det är allvarligt!” 
Det är i mitten av juli när samtalet kommer, jag är på resande 

fot, en vecka in på semestern. Fem olika skogsbränder rasar på 
våra marker. På huvudkontoret i Eskilstuna etablerar vi snabbt 
en krisstab, men där och då vet vi ingenting om hur många brän-
der det kommer att bli. Eller hur stora de ska växa sig. 

Det vi vet är att ansvaret för eftersläckning och brandbe-
vakning är vårt så snart räddningstjänsten lämnat. Det behöver 
vi förbereda oss för. 

EN Av BRäNDERNA växER sig stor. Riktigt stor. Räddningstjänsten 
kämpar, men förutsättningarna är svåra. Extremt torr mark, 
oländig terräng och en mark full med oexploderad ammunition. 
Det brinner okontrollerat. 

vid det här laget är jag uppe hos mina medarbetare i älv-
dalen. De har gjort fantastiska insatser de senaste dygnen, men 
är trötta. vi mobiliserar ny kraft runt om i vår organisation, 
medarbetare över hela landet avbryter sina semestrar för att i 
omgångar stötta kollegerna i älvdalen.

DEt sAMARBEtEt KäNNEtEcKNAR sommaren 2018. För oss  
innebär det intern kraftsamling, ovärderligt stöd från Försvars-
makten och en fantastisk uppslutning lokalt i älvdalen. Behovs-
anställda älvdalsbor stöttar vår brandbevakning i flera veckor. 
En av dem är Emelie Knuts som du får träffa här i tidningen.  
Hon berättar om vad som händer efter att branden slocknat  
och intresset från allmänheten svalnat.

Med sommarens erfarenheter i bagaget utvecklar vi nu vår 
krisberedskap. Det är angeläget, viktigt och även en naturlig del  
i vårt bidrag till ett starkare totalförsvar. Mer om det i nästa 
nummer av Öppet hus.

FÖR DRyGt Ett HALvåR sEDAN blev jag ny generaldirektör på 
Fortifikationsverket. Det har varit intressanta, spännande, roliga 
och utmanande månader. Jag har träffat många medarbetare, 
kunder och andra samarbetspartner. 

Jag är stolt över vad vi åstadkommer tillsammans och jag ser 
också potential till utveckling och förbättringar. vårt viktigaste 
uppdrag är att bidra till en ökad försvarsförmåga och det gör vi 
inte minst genom stora och små byggprojekt över hela sverige. 
Några av dem presenterar vi här i Öppet hus. 

trevlig läsning!

en tid präglad
av samarbeten

Vi mobiliserar ny 
kraft runt om i 
vår organisation, 
medarbetare  
över hela landet 
av bryter sina  
semestrar för  
att i omgångar 
stötta kollegerna  
i Älvdalen.

”

Maria BredBerg Pettersson 
Generaldirektör
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Bild Johan danielson

starkare försvar
skapar byggboom
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runt om i sverige byggs det för en ökad försvarsförmåga.  

gotland får en ny garnison, Karlberg får ett nytt elevhem  

och i Luleå kan en helikopterskvadron flytta in i nya  

och ombyggda lokaler. dessutom köper Fortifikations- 

verket fler fastigheter än på mycket länge.  

TexT TomaS erikSSoN, JoHaNNa HolST, NiclaS carroN  Bild karl melaNder  

Bygg-
 boom

FortiFiKationsverKet  

Bygger, Från norr  

tiLL söder, BLand annat i:

Kalix, vidsel, Boden, Haparanda, 

arvidsjaur, Luleå, Umeå, Härnösand, 

Älvdalen, Uppsala, enköping, 

Karlstad, Karlskoga, arboga,

stockholm, Uddevalla, såtenäs, 

skövde, Karlsborg, Linköping,  

göteborg, eksjö, gotland,

Halmstad, Helsingborg,  

Karlskrona, ronneby,  

revingehed och Malmö.
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N
är projektledaren stepha-
nie Rimskog kommer med 
bil från visby och svänger 
av från länsväg 140 in mot 
tofta får hon en härlig 
känsla av att äntligen se 

några av de byggnader som hon i tre år  
har väntat på. Nu bjuds hon på en utsikt 
med bland annat skärmtak med solceller,  
plutonsförråd och drivmedelsanläggning.
Under december och januari ska de första 
delarna besiktas för att kunna tas i drift.

– Det gäller bland annat flera byggnader 
och skärmtak, vA- och elnäten. Men också  
en solcellsanläggning som ska producera  
450 kW el och är en av de största anläggning-
arna på Gotland. Den el vi producerar ska 
täcka garnisonens grundförbrukning när 
det gäller el, berättar stephanie Rimskog.

Arbetet i den första etappen har enligt 
stephanie Rimskog ”flutit på jättebra”.

– vi hade dessutom hjälp av den torra 
sommaren, eftersom det alltid är besvärligt 
med regn under anläggningsarbeten. 

Glada över utvecklingen är också bru-
karna, 18. stridsgruppen som sedan hösten 
2017 arbetat i tillfälliga byggnader. 

– De är förstås nöjda över att det äntli-
gen byggs, efter att ha suttit i provisorier så 
länge, säger stephanie Rimskog. 

Projektet att bygga en hel garnison på 
Gotland är fortfarande ett av Fortifika-
tionsverkets största projekt. Men runt om 
i landet pågår byggjobb, stora som små 
– med rullbanor, kontorshus, hangarer 
eller elevhem. vissa projekt är initierade 
av Fortifikationsverket, men merparten är 
beställningar av kunderna. 

karlberg: Nytt elevhem
vid Karlbergskanalen som skiljer Kungs-
holmen från Klarastrand tronar Karlbergs 
slott – en gång byggt av Gustav ii Adolfs 

halvbror carl carlsson Gyllenhielm och 
hans hustru. senare byggdes slottet om 
av ägarna Magnus de la Gardie och senare 
Johan Gabriel stenbock innan det 1688 blev 
ett kungligt lustslott. Men sedan Gustav 
iii:s tid är det en krigsakademi, i dag  
världens äldsta officersutbildning på 
samma plats.

Nu arbetar Fortifikationsverket med 
den andra etappen av bygget av det nya 
elevhemmet Dianeberg med 150 elevrum. 
sommaren 2020 ska kadetter som stude-
rar på Militärhögskolans officersprogram 
kunna flytta in.

i takt med att Försvarsmakten växer 
och att grundutbildningen i värnplikten 

åter tagits i bruk så har behovet av nya 
utbildade officerare ökat. 

– inom en snar framtid kommer också 
ett stort antal äldre officerare att gå i  
pension. För att möta underskottet ökar  
vi nu volymerna på Karlberg, säger Niklas  
Englund, kommunikationschef vid Militär-
högskolan Karlberg.

Utöver elevrummen kommer Diane-
berg att innehålla gemensamma utrymmen 
för vård och förvaring, kök, studie- och 
grupprum och utrymmen för drift. totalt 
närmare 8 000 kvadratmeter.

Under september och oktober har  
entreprenören skanska börjat resa stom-
men genom att montera prefabricerade 

väggar och gjuta bjälklaget på plan 3 i 
byggnaden. senare ska taket monteras och 
entrepre nören siktar på att ha tätt hus i 
januari 2019.

vid sidan om elevhemmet finns även 
andra pågående och planerade utbyggna-
der, vilket kommer att göra skolan till en 
byggarbetsplats ett antal år framöver. 

En utmaning i byggprojektet är att 
byggtrafik och tunga transporter sker i ett 
fungerande campusområde – och att Karl-
berg också är en grön lunga för människor 
som promenerar och rör sig i området.

– Under projekteringen ägnade vi  
ganska mycket tid åt att fundera över hur 
vi skulle lösa det på bästa sätt, och det har 
fungerat bra. Alla har varit positiva och 
nyfikna och stått ut med både transporter 
och buller, säger Fortifikationsverkets  
biträdande projektledare ylva Malm.

Hon förklarar att det under bygg möten 
alltid finns representanter med från skolan.

– Då löser vi snabbt alla praktiska pro-
blem som kan dyka upp.

Barkarby: Flytt av högkvarter
tillsammans med Försvarsmakten och Jär-
fälla kommun genomför Fortifikationsver-
ket en förstudie för att utreda möjligheten 
att flytta Försvarsmaktens högkvarter till 
Barkarbystaden utanför stockholm. Plat-
sen som utreds är en fastighet som ligger i 
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Tillbaka 
till Gotland

I september 2017 ska 18:e stridsgruppen från P4 flytta 
in på Tofta skjutfält. Öppet hus åkte till Gotland för att 
se hur Fortifikationsverket och dess olika partner ska 
lyckas bygga en fungerande anläggning på rekordtid.
TexT Tomas eriksson FoTo karl melander

Här blir deT!
Länsrådet Peter Molin  

går tillsammans med Forti
fikationsverkets projekt

ledare Tobias Nygren och 
Stephanie Rimskog igenom 

ritningar på den plats där 
en hårdgjord yta på 200 

gånger 100 meter ska bli 
centrum för 18:e strids

gruppens etablering  
på Tofta skjutfält  

på Gotland. 

__Öppethus#1_TRYCK.indd   4-5 2018-10-27   14:10

Öppet hus första besök på Tofta i mars 2016 när planerna om  
nysatsningen på Gotland hade börjat ta form. Forti fikationsverkets 
projektledare Tobias Nygren och Stephanie Rimskog går igenom 
ritningar med länsrådet Peter Molin på den plats som nu är under 
konstruktion på bilderna ovan.

Så här kommer 18. Stridsgruppens lokaler på Tofta att se ut när de står klara vid årsskiftet 2020–2021. Bild c.f. møller architects

Far och son Carlsson är med och färdig-
ställer 130 000 kvadratmeter hårdgjord 
yta på Tofta, där det även ska byggas 
30 000 kvadratmeter varm- och kallyta 
samlat i ett femtontal byggnader. 

ByggBooM

ToFTa, GoTlaNd
Vad: en komplett garnison som  
ska rymma 18. stridsgruppen.
klarT: Årsskiftet 2020–21.

   Vi hade hjälp  
    av den torra 
sommaren, eftersom 
det är besvärligt  
med regn under  
anläggningsarbeten. 

”

   Här byggs 
   en solcells- 

anläggning som  
är en av de största  

på Gotland.

”
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   Det är enklare 
   att bygga 
husen om infra
strukturen är klar 
innan man börjar. 
Men det har funkat 
så bra det kan.

xxxxxx

anslutning till Barkarbystadens planerade 
tunnelbanestation.

– vi sätter just nu upp en organisation 
som ska arbeta med behovsunderlag och 
skissa en funktionell utformning som också 
fungerar i stadsbilden. Först efter en ettårig 
förstudie kan beslutsprocessen kring en 
eventuell flytt påbörjas, berättar Göran 
Wahlström chef för Fortifikationsverkets 
projektavdelning.

Försvarsgrensstaber: alla flyttar
i Försvarsmaktens nya organisation flyttar 
försvarsgrensstaberna för armén, marinen 
och flygvapnet till Enköping, Muskö res-
pektive Uppsala. Fortifikationsverkets roll 
som fastighetsvärd är att anpassa lokalerna 
till hyresgästernas behov med varierade 
tidplaner och förhållanden. 

i Enköping förbereds provisoriska  
lokaler i väntan på en permanent lösning. 
På Muskö bygger Fortifikationsverket om 
och renoverar provisoriska lokaler och pla-
nering pågår för Uppsala. inflyttningar sker 
successivt från årsskiftet 2018–19.

luleå: Hem för helikopter 14
Norrbottens flygflottilj, F21, är sveriges 
nordligaste flygflottilj med huvudbas invid 
Kallax flygplats utanför Luleå. vid års-
skiftet kan en helikopterskvadron flytta in  
i ombyggda och nya lokaler på drygt  
11 000 kvadratmeter.

Det är framför allt bytet till nya Helikop-
ter 14 som gör att det krävs uppgradering 
av utrymmen, och Fortifikationsverkets 
investering i de nya byggnaderna uppgår 
till 78 miljoner. Det innebär bland annat:

• Ombyggnad av en tidigare viggen-
hangar med en BtA (bruttoarea) på  
7 970 kvadratmeter.

• Ny tillbyggnad med tillsynshall och 
kontorslokaler med en BtA på 3 650 kva-
dratmeter.

totalt berörs 15 000 kvadratmeter 
markyta av byggnationen, med bland annat 
vägar, kör- och parkeringsytor. Projekt-
ledaren Jan Heikkilä berättar att en utma-
ning under byggperioden har varit att heli-
kopterverksamheten varit kvar i hangaren.

– Det har fungerat väldigt bra. Men det 
har krävt täta möten och en omfattande 
samordning, säger han.

lovön: Ny kontorsbyggnad
i Mälaren, en halvtimmes bilresa från 
centrala stockholm, har FRA (Försvarets 
Radioanstalt) sitt huvudkontor i lantlig 
omgivning. Flera av byggnaderna är från 
1940-talet då FRA flyttade till området och 
kräver både modernisering och tillgäng-

lighetsanpassning. Det sker bland annat 
genom en ny kontorsbyggnad där de som 
ska vistas i lokalerna möter ljusa, öppna 
ytor och en miljö som är anpassad för deras 
behov. 

Bygget påbörjades i våras och beräknas 
bli klart i början av 2021. Kontorshuset har 
utformats för att färg- och storleksmässigt 
smälta in i Lovöns speciella omgivningar 
med kulturlandskap, privatboenden och ett 
rikt natur- och fritidsliv.

Gotland: två års försening
tillbaka på tofta, Gotland. Här kan man 
konstatera att visst är det svårt och tids-
krävande att bygga. Men att få bygga kan 
vara ännu svårare. Etapp 1, som nu börjar 
närma sig målgång, fick byggstarten förse-

nad med två år på grund av överklaganden 
av bygglov och entreprenörsupphandling. 

Nu går projektet in i entreprenadfasen 
för det som kallas Etapp Hus, som ska ge 
en komplett anläggning. Den 11 oktober 
presenterades resultat av den upphandling 
som gjorts. Peab får i uppdrag att bygga 
stridsfordonsgarage, multifunktions-
byggnad och gym/motionshall för en  
kontraktssumma på cirka 330 miljoner. 
skanska får i uppdrag att bygga en FMv-
verkstad med tillhörande kall förråd/
skärmtak för en kontraktssumma på cirka 
180 miljoner kronor. 

Målet är att alla entreprenader ska vara 
klara vid årsskiftet 2020/21. Då ska det på 
tofta finnas 30 000 kvadratmeter varm- och 
kallyta samlat i ett femtontal byggnader 

samt 130 000 kvadratmeter hårdgjord yta. 
Det är nio–tio månader senare än planerat. 
Bra jobbat, med tanke på att arbetet i stort 
sett fick stå stilla i över ett år. Det har gett 
stephanie Rimskog en av de erfarenheter 
som hon tar med sig från tofta – fem år är 
en kort tid för ett projekt som detta.

– De dröjsmål som överklagandena inne-
burit har lett till att vi fått klämma ihop 
byggprocessen i tid, genom att bygga loka-
ler och infrastruktur parallellt och dess-
utom bygga tillfälliga lösningar åt strids-
gruppen. Det är inte optimalt att bygga när 
verksamheten redan är på plats, och det är 
förstås enklare att bygga om infrastruk-
turen är klar innan man börja bygga husen. 
Men ändå, det har funkat så bra det kan, 
säger stephanie Rimskog. n

ByggBooM

miliTärHöGSkolaN 
karlBerG (båda bilderna överst)
Vad: dianeberg, ny elevförläggning 
med 150 rum.
klarT: sommaren 2020.

kallax, luleå  (vänster)
Vad: nya lokaler för en helikopterskva-
dron, som kan rymma nya helikopter 14.
klarT: Årsskiftet 2018-19.

Fra, loVöN (vänster, nedan)
Vad: en ny kontorsbyggnad.
klarT: Början av 2021.

Stephanie Rimskog, Fortifikationsverkets 
projektledare på Gotland.

ökad Volym kräVer
FörSTärkNiNG 
ocH SamarBeTe
under de senaste arton månaderna 
har antalet projekt ökat kraftigt, vilket 
också medfört en ökande investerings-
volym. det ställer krav på förstärkning 
av fortifikationsverkets projektav-
delning. 

– projektavdeleningen har vuxit 
rejält de senaste åren för att möta 
kundernas behov. det är viktigt att ha 
tillräckliga resurser för att kunna vara 
proaktiva och jobba fram bra lösningar 
tillsammans med kunderna, berättar 
Göran Wahlström som är chef för 
projekt avdelningen.

Göran Wahlström vill lyfta fram det 
goda samarbetet som en framgångs-
faktor i alla byggprojekt.

– att hantera så många intressanta 
projekt av varierande storlek och inrikt-
ning ställer höga krav, men det är också 
väldigt kul. men det hade inte kunnat 
genomföras utan ett tätt samarbete 
med kunder och leverantörer. och 
naturligtvis det interna stödet kring 
upphandling, förvaltning, sua-hand-
läggning och mycket annat. det gör 
mig stolt över vad vi faktiskt åstadkom-
mer, trots att det ofta är pressat både 
tidsmässigt och ekonomiskt, säger han. 

”
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e
n gång i tiden hade Bahco venti-
lation tillverkning och kontor i 
fastigheten stenvreten 4:1. Men 
i ett trettiotal år har de 46 700 
kvadratmeterna hyrts ut – först 

till Försvarsmakten och senare till Forti-
fikationsverket – för att vara en del av 
Ledningsregementet i Enköping. Här finns 
bland annat ett utvecklingscentrum, kon-
ferens- och utbildningslokaler samt förråd. 
Under hösten har regeringen gett grönt ljus 
till Fortifikationsverket att köpa lokalen av 
fastighetsbolaget Kungsleden. Därmed är 
parterna i mål med den affär som gjordes 
upp redan vid årsskiftet.

tiden som hyresgäst var en bra lösning 
 för Fortifikationsverket på kort sikt, enligt 
Karl-Martin svärd, enhetschef  för fastighets-
utvecklingsenheten. Men inte på lång sikt.

– vi har genom åren gjort stora anpass-

ningar i stenvreten 4:1, och står nu inför 
nya investeringar. Därmed har vi kommit 
till en brytpunkt där vi, när vi utgår från 
Försvarsmaktens behov, anser att det är 
bättre att köpa  än att investera i en fastig-
het som ägs av någon annan. Det är en gene-
rell sanning som gäller alla verksamheter, 
som hyresgäst vill man inte ta för stora 
investeringar inbakat i hyran. Då är det 
bättre att äga, säger han.

Största förvärvet
Köpet i Enköping är visserligen det  
enskilt största förvärvet som Fortifika-
tionsverket gjort under 2018, men långt 
ifrån det enda. För även om nybyggen är 
spektakulära och ofta får stor uppmärk-
samhet, så är köp av befintliga byggnader 
och mark en avsevärt större verksamhet 
inom Fortifikationsverket i dag än tidigare.

– Just nu tittar vi över mycket av det som 
vi hyr för att stödja Försvarsmakten. är det 
något vi ska ha långsiktigt, så är det oftast 
bättre att äga. Det gäller både hyresavtal 
av byggnader och arrenden av mark, säger 
Karl-Martin svärd.

Att det sker stora förvärv just nu är 
förstås ingen slump. När det svenska inva-
sionsförsvaret skrotades efter kalla kriget, 
försvann både verksamheter och materiel 
från Försvarsmakten. i det läget valde  
Fortifikationsverket att sälja många lokaler, 
och att hyra när nya behov uppstod. 

– i tider av avveckling är det enklare  
och mer flexibelt att hyra, säger Karl- 
Martin svärd.

Men i dag när försvarets verksamhet 
inom landets gränser är i ett uppbyggnads-
skede kan Fortifikationsverket se mer lång-
siktigt på vad myndigheten gör med sina 

lokaler och bättre utveckla dem för hyres-
gästernas behov. Därför köps nya lokaler in.

– De senaste åren har vi sålt för mindre 
än 50 miljoner per år, undantaget årets 
engångs-försäljning av svea Artilleri för 
100 miljoner. samtidigt  kommer vi att 
köpa fastigheter och mark för flera hundra 
miljoner per år framöver, säger Karl-Martin 
svärd.

De största förvärven efter affären i  
Enköping, är  bland annat köpet av Fårö-
sunds hamn och en större lagerfastighet i 
vibble, Gotland. i skövde har en bytesaffär 
genomförts med kommunen, där Fortifika-
tionsverket köpt en lokal i utkanten av P4s 
övningsfält. i gengäld såldes en fastighet 
nära högskolan – som ligger på den mark 
som en gång tillhörde t2 – till kommunen 
för att byggas om till studentbostäder. 

– Det var ett sätt för oss att bidra till 
samhällsnytta, samtidigt som vi kunde 
byta till oss en för Försvarsmaktens behov 
bättre lokal, säger Karl-Martin svärd.

Välutrustade kontor
i efterhand har det i några fall uppstått 
diskussioner om att en del sålda fastigheter 
borde ha behållits, exempelvis på Gotland, 
där gamla P18 en gång avyttrades för en 
spottstyver jämfört med vad den nya garni-
sonen kostar.

– Men vårt uppdrag är att utgå från 
Försvarsmaktens behov. När politikerna 
tog beslut om att lägga ner regementet på 
Gotland, så blev det vårt jobb att avyttra 
fastigheterna, säger Karl-Martin svärd.

Försvarsmaktens lokalbehov är dess-
utom inte desamma som under kalla kriget, 
då stora kaserner för alla värnpliktiga var 
en viktig del. i dag handlar det ofta om 
kontorslokaler liksom fler och större förråd 
för ny materiel.

– it får en allt viktigare roll inom för-
svaret vilket kräver stora och välutrus-
tade kontor. även Försvarsmaktens nya 
materiel system är lokalkrävande.

samarbetet med Fortifikationsverkets 
största kund Försvarsmakten är gott, med 
stora och ibland krävande beställningar. 
Enligt Karl-Martin svärd är det framför allt 
tiden som kan vara ett tvisteämne.

– Försvarsmaktens behov är ofta väldigt 
brådskande. Men vi har våra gemensamma 
processer som vi alla ska följa. även om det 
är bråttom så är det viktigt att formella  
beställningar och kompletta behovsunder-
lag är på plats, så att vi kan komma vidare 
och tillsammans göra ett bra jobb. n

Hyrt blir köpt
   

Fortifikationsverket bygger i hela Sverige. Men ännu fler fastigheter 
köps in för att ge utrymme för Försvarsmaktens expansion. 
I Enköping har en industrifastighet förvärvats för 200 miljoner kronor 
och i Fårösund köptes hamnen för 20 miljoner kronor. 
TexT TomaS erikSSoN  

ByggBooM
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Fortifikationsverkets 
förvärv och försäljning 
i miljoner kronor.

Prognos  
2018

förvärv: 
320 milj

Prognos 
2018
försäljning:
133 milj

FörVärV

Efter att försvarsmyndigheter varit hyresgäster i närmare trettio år har Fortifikationsverket nu köpt den gamla 
fabriksbyggnaden med kontor i Enköping som en gång tillhörde Bahco Ventilation. Priset var 200 miljoner kronor.
Bild kunGsleden och avena, upplandsmuseet

Fortfarande säljer Fortifikationsverket mark och fastigheter som inte passar in i det nya försvaret, 
bland annat dessa marker i Ljusdal och Mosslunda i Kristianstads kommun. Bild fortifikationsverket

I april blev affären med hamnen i Fårösund klar. Fortifikationsverket betalade 20 miljoner kronor för anläggningen. Utgångspriset var 62 miljoner kronor. Bild Gunnar Britse

Vi hyr för att 
stödja Försvars-

makten. Är det något 
vi ska ha långsiktigt, 
så är det oftast bättre 
att äga.

” FörSälJNiNG
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PortrÄttet Jan-oLoF Lind

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, får allt fler uppdrag i takt med att säkerhetsläget 
försämras. Försvarsmyndigheter och civila myndigheter söker både äldre kunskap 
som glömts och de senaste forskningsrönen. 
TexT TomaS erikSSoN   Bild urBaN JöréN

Forskning som växer

de uppdraG Som följer med svenska 
försvarssatsningar kommer från flera håll, 
berättar generaldirektör Jan-Olof Lind.

– Huvuddelen av våra uppdrag kommer 
till oss genom att andra militära och civila 
myndigheter får utökade anslag och lägger 
ut uppdrag på oss. Men vi får forsknings-
uppdrag direkt från regeringen, inom allt 
från cBRN* och analys- och metodutveck-
ling till arbetet mot våldsbejakande extre-
mism. 

Vi ser en stor satsning på ett civilt 
försvar. Vilka är FOI:s stora bidrag i det 
arbetet?

– vi stöder bland annat MsB inom en 
rad olika områden, allt från cyber- till kris-
hantering. Exempelvis har vi levererat ett 
antal scenarion, som myndigheterna kan 
utgå från och arbeta med för att höja sin 
förmåga inom totalförsvarsplaneringen. 
inte minst handlar det om scenarion kring 
gråzonsproblematik – it-attacker, sabotage, 
subversiv verksamhet och spionage. Hand-
lingar man inte riktigt kan ta på.

Fortifikatoriskt skydd riskerar att bli 
en trång sektor, enligt flera bedömare. 
Vilket kan ert bidrag bli där?

– Redan i dag har vi en del uppdrag, 
exempelvis de försök vi utför på uppdrag 
av Fortifikationsverket kring skydd mot 
explosivämnen. Men jag uppfattar det som 
att vi skulle kunna göra mer inom om-
råden som explosivämnen, skydd av infra-
struktur och cBRN, eftersom forskningen 
varit eftersatt på grund av tidigare ned-
dragningar. Andra områden som kan vara 
viktiga att utveckla är digitaliseringen, 
hur man jobbar i en mer datoriserad värld. 
Det är forskning som kan komma Fortifi-
kationsverket och många andra fastighets-
ägare till godo.

Vilka är dagens stora frågor inom 
försvarsforskning?

– i första hand inom de traditionella 
områdena – vapen, skydd, sensorsystem, it-
säkerhet, cBRN och undervattensforskning. 
Det handlar både om utveckling av befintlig 
kunskap och om ny kunskap. Men sedan 
kommer en del nya områden som vi måste 
förhålla oss till, inte minst Ai där utveck-
lingen går starkt framåt. Men utvecklingen 
sker i första hand inom civil forskning och 

är inte direkt tillämpbar för våra ändamål 
eftersom vi har mycket större krav på  
robusthet och tillförlitlighet. inom den 
civila delen kan man acceptera ett avbrott i 
mobiltelefonen, det är otänkbart inom för-
svar och säkerhet. samma sak gäller inter-
net of things. Men för oss är det viktigt att 
följa vad som sker inom civil verksamhet 
och omsätta det till vårt område. 

Er verksamhet växer. Hur attraktivt  
är FOI som arbetsgivare?

– vi har utvecklats till en väldigt  
attraktiv arbetsplats eftersom vi jobbar 
med högaktuella frågor. Här får forskare 
och analytiker jobba med områden som 

ingen annan håller på med, i en miljö där 
operativ verksamhet, politik och akademisk 
forskning samsas. vi har också arbetat hårt 
med att skapa en arbetsmiljö som är intres-
sant för forskarna. samtidigt måste jag 
konstatera att det är högtryck på arbets-
marknaden, många myndigheter letar efter 
likartad kompetens. Det finns också om-
råden där kompetenser är väldigt dyra att 
anställa, det handlar om singulära kunska-
per eller områden där vi måste hämta folk 
från näringslivet. Där har vi ibland svårt att 
matcha lönekraven, men får då peka på att 
vi har intressanta arbetsuppgifter. 

”Stjäl” någon era forskare?
– våra medarbetare är attraktiva för 

andra arbetsgivare, men det är en sund ut-
veckling att det sker en cirkulation. Många 

väljer dock att komma tillbaka, förra året 
var elva procent av de vi anställde åter-
vändare. Det ser jag som ett kvitto på att vi 
jobbar rätt.

Sommaren har aktualiserat frågan 
om klimatförändringar och bränder. Vad 
gör ni inom de områdena?

– FOi hade för ett antal år sedan forsk-
ning inom klimatförändringar, men i dag 
bedömer våra huvuduppdragsgivare inte 
klimatet som ett av FOi:s forsknings  - 
områden. Därför samarbetar vi och byter 
kunskap med andra forskningsutförare, 
där vi kan bidra med fördjupade kunskaper 
om säkerhetspolitik, men har förmågan att 
ta till oss forskningsresultat kring klimatet 
och väva in i en större bild.

FOI har varit framgångsrikt när det 
gäller att få EU-finansiering. Gäller det 
fortfarande?

– Ja. vi jobbar oerhört hårt med våra  
ansökningar, där vi även börjat ta med 
andra partners inom säkerhetsdimen-
sionen, som polis och brandförsvar, de som 
ska använda kunskapen. Nu ser vi fram 
emot det försvarsforskningsprogram som 
ska träda i kraft 2021, där målet både är 
att stärka europeiska förmågor och den 
europeiska försvarsindustrins konkurrens-
kraft. Här måste vi vara en aktiv partner, 
eftersom det blir ett viktigt instrument för 
att generera ny kunskap. vi vet också sedan 
tidigare att många vill vara med oss, efter-
som vi skriver framgångsrika ansökningar 
och sätter ihop bra konsortier av institu-
tioner och medlemsstater.

Fortifikationsverket förvaltar forsk-
ningsanläggningen och skjutfältet vid 
Grindsjön, söder om Stockholm. Hur 
viktig är den anläggningen för FOI?

– Grindsjön är jätteviktig för oss. Där har 
vi en infrastruktur och en kompetens som 
är unik för sverige, med bra lokalisering, 
bra tillstånd och bra faciliteter. Och jag ser 
ett ökat intresse för möjligheterna i Grind-
sjön från myndigheter som jobbar med 
explosivämnen liksom skydds- och vapen-
frågor – som Försvarsmakten, Polisen och 
Fortifikationsverket själva. n

*CBRN står för kemiska, biologiska, radio
logiska och nukleära hot.

 
Här får forskare och 
analytiker jobba med 
områden som ingen 
annan håller på med, 
i en miljö där operativ 
verksamhet, politik och 
akademisk forskning 
samsas.

”
NamN: Jan-olof lind. 

JoBB: General-

direktör för foi.

ålder: 56 År.

FriTid: familJen,  

resor och sÅ 

lite Golf.

FaVoriTområde  

iNom ForSkNiNG:  

när olika forskninGs-

omrÅden tillsammans 

löser svÅra utma-

ninGar och ByGGer  

ny kunskap. det är 

foi:s styrka att 

kunna komBinera 

olika kompetenser  

pÅ ett sätt som fÅ 

andra kan.

om ForTiFikaTioNS-

VerkeT: vi har en lite 

speciell relation, där 

fortifikationsverket 

BÅde är vÅr hyresvärd 

och vÅr uppdraGs-

Givare. men förhÅl-

landet mellan oss är 

mycket Gott.
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i KortHet

projekt för 
nöjdare kunder 
Fortifikationsverket har sett en  
fallande tendens i kundernas be-
tygsättning av service och leverans. 
Därför har myndigheten startat ett 
kundserviceprojekt som ska bidra till 
att få en ökad nöjdhet hos kunderna. 
Det är framför allt några områden som 
projektet ska arbeta med för att bli en 
mer attraktiv hyresvärd.
•  återkoppling och uppföljning, främst 
vid underhåll och felanmälan.
•  Kundernas involvering i planering.
•  Kommunikation mellan central och 
lokal verksamhet.
•  information i projekt.

– vi hoppas på en förstärkt dialog 
med våra kunder och ökad förståelse 
för våra skilda uppdrag mot samma 
mål: att bidra till sveriges försvarsför-
måga och samhällsberedskap, säger 
sara Krüger, projektledare för kund-
serviceprojektet.

kunskapsresan! 
Under sin första månad som generaldirek-
tör besökte Maria Bredberg Pettersson alla 
Fortifikationsverkets regioner – på platser 
som skövde, Ronneby, Berga, Revinge,  
Enköping och Boden.

– För mig var det högsta prioritet att 
snabbt träffa medarbetare, kunder och få 
en känsla för våra unika fastigheter, berät-
tar Maria Bredberg Pettersson

Hon beskriver mötet med kunderna 
inom försvarsfamiljen som mycket givande. 

– Jag är glad att samarbetet på många 
ställen fungerar väldigt bra, men tar också 
med mig en hel del förslag på utveckling 
och förbättringar.

Hon noterar att utmaningarna ser olika 
ut i olika delar av landet

– Men en gemensam nämnare är dock 
höga förväntningar på oss som hyresvärd 
och vikten av att arbeta tätt tillsammans, 
både lokalt och centralt.

modern ny webb
Fortifikationsverket får en ny modern 
webbplats med ett nytt utseende och 
förbättrade funktioner.

– i första hand handlar det om en 
mer modern design. För vi vet att våra 
besökare är nöjda med hur man navi-
gerar på sidan, så där gör vi bara små 
förändringar, berättar Helena Davids-
son, kommunikatör. 

Den nya webben planeras att tas i 
drift under december.

du är ny fastighetsdirektör, hur  
känns det?

– Det känns mycket bra! Jag började 
på det nya jobbet i slutet av augusti och 
det har sedan dess varit fullt upp med 
att lära känna organisationen och träffa 
kolleger. Jag har också hunnit med en tur 
till tallinn och Nordic-Baltic Defence 
Estates årliga konferens. Mycket intres-
sant att träffa mina motsvarig heter i 
grannländerna och höra om deras syn 

på standardiserat byggande, out souring 
och mycket mer.

Varför valde du Fortifikations-
verket?

– Det är en av sveriges största  
fastig hetsägare med en unik bredd och 
variation i beståndet. sedan tilltalas 
jag av uppdraget att bidra till en ökad 
svensk försvarsförmåga och att i mitt 
arbete få ansvara för en samhällsviktig 
funktion.

Vilken är din bakgrund inom fastig-
hetsvärlden?

– De senaste drygt fem åren har  
jag ansvarat för AB stockholmshems 
fastig hetsbestånd. innan dess har jag 
erfarenheter från ledande positioner 
inom Locum, Ljungberggruppen och 
statens fastighetsverk.

Hur ser den närmaste tiden ut  
för dig?

– Jag ser fram emot att möta så 
många som möjligt av mina 450 med-
arbetare, träffa kunder och få en större 
inblick i vårt speciella fastighets-
bestånd. 

Regionchef Anders Kumlin och generaldirektör Maria Bredberg Pettersson på besök på helikopterflottiljen i Ronneby.

När VärmeN Bara fortsatte och fortsatte 
fanns det till slut inget gräs på den mark 
som Kristian Andersson arrenderar av 
Fortifikationsverket vid Rinkaby skjutfält i 
nordöstra skåne. sandjorden var så torr att 
den inte ens jordade elstängslet. Därmed 
fick rymningsbenägna kor inga stötar och 
det var svårt att hålla dem kvar i hagen.

– Det var riktigt krisartat. så jag började 
forska om korna inte kunde få beta i skjut-
fältets skog som omger marken jag arrende-
rar, berättar Kristian Andersson.

Efter att ha förhandlat med Fortifika-
tionsverket, regementschefen vid P7 och 
statens fastighetsverk fick Kristian sin vilja 
igenom. Han kunde öppna sitt staket och 
djuren fick fritt bete på skjutfältets  
890 hektar, som i vanliga fall används för 
övningar och som avgränsas av ett staket.

– Korna lufsade ut direkt och betade för 
glatta livet. Rinkaby har tallskog och vi har 
sett tidigare att nötboskap tycker bättre om 
gräset bland tallar än i granskog.

Kristian satte upp lappar som uppmanade 

besökare, många av dem svampplockare, 
att vara noggranna med att stänga alla 
grindar när de passerade. Han fick också se 
till att djuren fick vatten att dricka.

– inte bara korna. Eftersom det är ont om 
naturliga vattendrag i Rinkaby, så kunde vi 
se att även hjortar och rådjur kom till korna 
för att dricka ur deras vattenkar, säger 
Kristian Andersson.

Hur mår djuren nu?
– De mår bra, även om de växt lite sämre, 

och vi har anmält lite hårdare till slakt. Men 
nu har gräset kommit tillbaka otroligt bra, 
det exploderade när det fick lite regn på sig.

Hur mår du, då?
– Jag mår väl bra. Men visst fick man 

mycket att grubbla på, vi provade många 
saker när det inte kom något regn, men 
inget fungerade.

uppdrag från  
Jordbruksverket
Fortifikationsverket fick också via För-
svarsmakten i uppdrag av Jordbruksverket 
att bistå med så mycket foder som var 
möjligt. På några ställen, som i Rinkaby och 
skövde, kunde bönder släppa ut djuren på 
Fortifikationsverkets mark. Men i första 
hand handlade det om att slå och samla in 
gräs som annars skulle malts ner i marken.

– vi fick gå igenom och se var i sverige 
det var möjligt att slå, där det inte fanns 
risk för oexploderad ammunition eller där 
marken inte var så sönderkörd av bandfor-
don att det gick att köra jordbruksmaskiner 
på den. Det var inte alldeles enkelt eftersom 
det var i semestertider och många med 
lokalkännedom var bortresta, berättar ar-
rendeförvaltaren Karin Alm.

Fortifikationsverket arrenderar ut runt 
10 000 hektar åker- och betesmark. Det är 
en resursfråga i flera perspektiv.

– Försvarsmakten vill ha öppna land-
skap på sina skjut- och övningsfält. Att 
arrendera ut marken till bönder för odling 
eller bete är ett kostnadseffektivt sätt att 
hålla marken öppen, som är gynnsam för 
landets resurshushållning och den bio-
logiska mångfalden, säger Karin Alm. n

Bjöds på bete
Kristian Andersson hade 330 kor som var utan mat i sommar-
hettan. Då fick han släppa ut dem på bete på Fortifikationsverkets 
mark i Rinkaby. Det räddade djuren.
TexT TomaS erikSSoN  Bild Fredrik perSSoN

Vi har sett tidigare 
att nötboskap 
tycker bättre om 
gräset bland tallar 
än i granskog.

”

Bild xxxxx

Hallå! 
eva lenngren

Sara Krüger, projektledare för nöjdare kunder. Även Jas-hangaren fick ett besök.

Kristian Anderssons kor är nöjda efter att ha bjudits in att äta i tallskogen på Rinkaby skjutfält.



16    öppe t hus /  höst 2018 höst 2018 /  öppe t hus    17

Anders Behring Breiviks terrorattentat i de norska regeringskvarteren aktualiserade behoven av bättre skydd av offentliga byggnader.

deT FaNNS eN Tid när den dåvarande 
Fortifikationsförvaltningen hade en tek-
nikavdelning med ett hundratal anställda 
som jobbade med fortifikatoriskt skydd, 
med egen forskningsavdelning och egna 
testplatser. Men när skyddade anläggningar 
avvecklades och inga nya byggdes gick en 
del specialister till andra jobb, andra gick 
med tiden i pension. i dag är kompetensen 
inom myndigheten spridd hos drifttekniker, 
förvaltare och projektledare, men antalet 
rena specialister har bivit betydligt färre än 
under kalla kriget.

Men, en bit in på 2000-talet tog världen 
en annan riktning. sverige och Europa drab-
bade av flera stora terrordåd. i omvärlden 
startades en militär upprustning, Ryssland 
annekterade Krim och underblåste krig 
i östra Ukraina. i sverige hade dock den 
svenska fortifikatoriska kunskapsutveck-

lingen gått ner, fysiska skyddsanläggningar 
hade stängts och bergrum fyllts igen.

Såg okända anläggningar
så det var dags att bygga ny kunskap, åter 
med sikte på nationell säkerhet. 

År 2016 besökte en grupp från Fortifika-
tionsverket sveriges tekniska forsknings-
institut (som tidigare hette sP, statens Prov-
ningsanstalt) för att diskutera ett samarbete 
kring brand i tunnlar. 

– Där såg vi att de hade försöks- och 
testanläggningar som vi inte riktigt kände 
till och som vi kunde använda tillsammans, 
berättar carl Elfving, uppdragsledare vid 
Fortifikationsverket.

En vidare diskussion visade att de två 
parterna hade flera områden där ett sam-
arbete kunde bli fruktbart. 

– som elmiljöhot och brandskydd, där 

har de stora resurser med laboratorier och 
testanläggningar. Eller inom områden som 
explosionslast och vapenverkan där vi har 
goda samarbeten med Försvarsmakten och 
FOi, där vi kan hämta kunskap, säger carl 
Elfving.

Det ledde fram till kompetensplattfor-
men cFORt, centrum för fortifikatorisk 
kompetens, ett samarbete där Fortifika-
tionsverket och den statliga forskningskon-
cernen RisE (Research institutes of swe-
den), där sveriges tekniska forskningsinsti-
tut numera ingår, årligen satsar 2,5 miljoner 
kronor vardera under fem år på forskning 
och utveckling inom fortifikatoriskt skydd 
för totalförsvaret. 

Forskningen är bred, för området har 
fått många nya grenar sedan det var en stor 
forskningsverksamhet 25–30 år tillbaka i 
tiden och då nästan helt inriktad på fysiskt 

skydd vid krig. inte minst för att vi i dag 
möter helt andra typer av hot.

– vi ser en snabb teknikutveckling, var-
ken krig eller teknik ser 
ut som det gjorde tidi-
gare. Digitaliseringen är 
en styrka för samhället, 
men också en sårbarhet 
att förhålla sig till, ett 
exempel är förmågan 
att styra samhällsviktig 
infrastruktur på distans. 
Den globala uppvärm-
ningen med extrema 
väder påverkar också 
samhälle och infrastruk-
tur. Och robusta bygg-
nader och robust infra-
struktur ger skydd vid 
såväl olyckor, oväntade 

naturhändelser, terrorattacker och krig, 
säger Mia Kumm, forskare vid RisE.

Skydda det offentliga rummet
Med terrorism kom behovet av att skydda van-
ligtvis fredade miljöer där många män niskor 
rör sig. Här hämtas kunskap från bland annat 
norsk forskning efter Anders Behring Breiviks 
terrorattack i de norska regeringskvarteren 
och terrorattacken på Drottninggatan.

– Det handlar om att skydda det offent-
liga rummet utan att sätta upp fyra meter 
höga stängsel där man stänger in folk. Ett 
enkelt exempel är lejonen på Drottning-
gatan som blivit tyngre och står bättre, ett 
annat är geofencing där man har ett virtuellt 

perimeter skydd och kan detektera och även 
stänga av fordon som befinner sig på fel om-
råde, säger Mia Kumm.

samarbetet har visat att Fortifikations-
verket och RisE kompletterar varandras 
styrkor.

– Absolut, Fortifikationsverket har stor 
expertkompetens inom dessa områden, men 
har för få personer för att kunna genom-
föra all forskning. vi är en stor forsknings-
utförare med breda kunskaper och stora 
resurser. vi har också spetskompetens inom 
vissa områden, och vi har kunskaper som vi 
inte använt tidigare för dessa tillämpningar. 
Det gör att vi matchar Fortifikationsverkets 
behov med vår forskning, säger Mia Kumm.

Ett viktigt mål för cFORt är att få med 
universitet och högskolor, bland annat 
genom att ge bra förslag till ex-jobb, initiera 
forskningssamverkan och medverka till att 
det genomförs uppdragsutbildning på aka-
demisk nivå. Den vetenskapliga kvaliteten i 
forskningen ska säkerställas med ett veten-
skapligt råd med svensk och internationell 
expertis.

Fortifikationsutbildning
– Långsiktigt vill vi verka för att fortifikato-
riskt skydd ska bli en egen gren inom civil-
ingenjörsutbildningen, säger carl Elfving.

År 2021 ska cFORt gå i mål med första 
etappen – att bygga upp en nationell kom-
petensresurs. De fem miljoner kronor som 
årligen tillförs arbetet kommer inte att  
förslå långt, det är parterna medvetna om. 
Men det är en bra start och en markering  

av hur viktigt ämnet är, enligt carl Elfving.
– Dessutom kommer vår kompetens att 

höjas genom att cFORt utvecklar specialis-
terna på vår utvecklingsavdelning och kan-
ske kan vi erbjuda de som har gjort ett ex-
jobb arbete efter studier. våra projektledare 
kommer också att få en större förståelse 
kring vad som är viktig och vad som krävs 
för att förbättra det fortifikatoriska skyddet. 
Ett annat viktigt mål är att hitta en extern 
finansieringsbas, genom uppdrag eller 
forskning för myndigheter som exempelvis 
Försvarsmakten, MsB eller vinnova. n

HaNdBok För Skydd
aV ByGGNader
fortifikationsverkets kunskaper 
om hur man värderar byggna-
ders sårbarhet och skyddar 
viktiga fastigheter samman-
fattas i boken ”handbok 
– skydd av byggnader”. den 
kan beställas genom forti-
fikationsverkets webbplats 
www.fortifikationsverket.se. 

uTläNdSka SamarBeTeN
fortifikationsverket har inlett ett samarbete 
och kunskapsutbyte inom fortifikation med 
franska och tyska systerorganisationer. för-
handlingar pågår även med usa.

FaKta sKydd

När hotbilden mot Sverige minskade och Försvarsmaktens fokus lades på utlands-
missioner fick det svenska fortifikatoriska arbetet gå på sparlåga. Nu samarbetar  
Fortifikationsverket och RISE för att bygga ny och modern fortifikatorisk kompetens. 
TexT TomaS erikSSoN Bild FarTeiN rudJord/TT, riSe

RISE har stora forskningsresurser. I högspänningslaborato-
rium kalibreras spännings- och strömtransformatorer...

...medan testanläggningen Awitar, utvecklat i samarbete med bland andra Volvo och 
Scania är byggd för att störnings prova trådlös kommunikation och fordonselektronik. 

Ny forskning
möter nya hot

” Det handlar om att skydda  
det offentliga rummet utan  

att sätta upp fyra meter höga stängsel 
där man stänger in folk.

Carl Elfving.

Mia Kumm.



melie Knuts hade precis kommit 
hem från sydamerika dit hon 
seglat med några vänner, efter 
att ha sagt upp sig från sitt jobb 
som designer och kollektions-
chef på klädföretaget Jofama i 

Malung. Hon läste dag efter dag om branden 
utanför älvdalen, där hon är uppväxt och 
där hennes familj bor. Dessutom låg famil-
jens sommarstuga i utkanten av skjutfältet. 
Hon stod inte ut, hon ville hem och hjälpa 
till. Och när hon såg att Fortifikationsverket 
letade efter folk sökte hon direkt. Hon togs 
emot med öppna armar. Hon hade väntat sig 
att få släcka eld, men fick bli logistikarbe-

tare – i en dag. Dag två utsågs hon till logi-
stikchef, och hennes företrädare åkte hem.

– Då var folk ännu ute på släcknings-
insatser. Mitt jobb var att se till att det 
fanns fordon, mat, skyddsutrustning,  
vagnar för sopor och containrar där vi 
kunde låsa in våra sexhjulingar och andra 
värdefulla saker i. samtidigt fixade vi hotell  - 
rum på hotellet. Men hotellet var under 
renovering när branden startade, så vi fick 
möblera rummen när någon skulle in. 

sannerligen ingen mjukstart på jobbet.
– Jag hade erfarenhet av att leda folk, 

men inte av bränder eller den här typen av 
logistik. Jag fick helt enkelt fråga folk var 

man kunde hitta grejer eller köpa tjänster. 
Men jag hade en stor fördel, jag är från 
orten. i värsta fall kunde jag ringa mina sys-
kon eller föräldrar. De visste var man kunde 
få tag på utrustning eller folk, säger hon.

oexploderad ammunition
Det går undan när den tidigare kollek-
tionschefen susar fram i den stora fyrhjuls-
drivna pickupen – ”är man uppväxt här 
uppe är man van vid sådana här bilar” – på 
de 35 mil sällsynt välvårdade grusvägar 
som slingrar sig genom skjutfältet. Hon kör 
förbi ett område med svart, bränd mark.

 – Här inne till vänster såg man elden när 

Varm gemenskap 
i bränt landskap

Skogsbranden på skjutfältet i Älvdalen rasade i flera veckor, i ett område delvis fyllt av  
oexploderad ammunition. Det var stor dramatik, men också veckor där civilsamhället visade sina 

vackraste sidor. Fortifikationsverket tog hand efterarbetet när räddningstjänsten åkt hem. 
TexT TomaS erikSSoN   Bild TomaS erikSSoN ocH ForTiFikaTioNSVerkeT

e

Allvarligt, om det blir 
en stor skogsbrand i 

landet kan jag mycket 
väl tänka mig att 

söka jobb där...

Emelie Knuts är kläd
designer. Men när det 

brann i de trakter där hon 
är uppväxt åkte hon dit för 

hjälpa till. Efter två dagar 
var hon logistikchef. 

”
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Många viLLe 
HJÄLPa tiLL

när krisen var som värst kunde 
anton dahlmark, en av fortifika-
tionsverkets tre stabschefer under 
krisen, räkna in:

• en stor och en mindre brand 
i älvdalen.

• en stor brand på villingsbergs 
skjutfält.

• mindre bränder i kusträsk 
(Boden), myttinge (värmdö) och  
eksjö.

Branden i älvdalen var den  
största, där 3 700 hektar skog  
eldhärjades.

– för att förstå omfattningen 
kan man jämföra med branden 
i villingsberg, som i normala fall 
setts som en stor brand. där brann 
40 hektar. i trängslet pågick brand-
bevakningen i ett par månader, 
på de andra ställena handlade det 
om två dagar till två veckor, säger 
anton dahlmark.

Bränder skapade en minst sagt 
ansträngd situation, inte minst 
för att det var mitt i semestrarna. 
fortifikationsverket valde att gå 
upp i stabsläge med en central 
krisledning.

– den bemannades med en 
tjänsteman i beredskap som höll 
kontakt med andra myndigheter. 
en hr-funktion löste personalläget 
genom att flytta folk från andra 
regioner eller hyra in tillfälliga med-
arbetare. även säkerhet, kommu-
nikation, samband och logistik satt 
med i krisledningen.

när krisledningen bad med-
arbetare om att mitt i semestern 
anmäla sig frivilligt kom en glad 
överraskning.

– vi fick en större respons än vi 
hade behov av, även till de dagar 
när det gick åt 30–40 personer. vi 
tog också hjälp av skogsentrepre-
nörer och hemvärnet.

trots det ansträngda läget är 
arbetsglädjen anton dahlmarks 
ljusaste minne av dagarna med 
bränder.

– det fanns en fantastisk initia-
tivförmåga hos dem som arbetade 
med bränderna, folk ville verkligen 
jobba. samma sak här på huvud-
kontoret. Jag vill påstå att den 
goda stämningen vi hade under 
branden har stärkt lagkänslan.

men det finns en del att lära.
– som att vi behöver öva vår 

krisorganisation och att det krävs 
mer utrustning. vi behöver även 
större kompetens om skogsbrän-
der och veta var i myndigheten de 
kunskaperna finns. 

vi åkte in med mat. Men eftersom det fanns 
oexploderad ammunition där, kunde ingen 
gå in och släcka.

Blindgångare
Kaffe med dopp, havreflarn med choklad-
botten, är sista punkt på informationsmötet i  
Buskoviuskolan i särna, döpt efter kaplanen  
Daniel Buskovius som 1644 ledde det anfall 
som gjorde särna svenskt. Just när alla är i 
färd med att resa bryter älvdalens kommuns 
kommundirektör stefan Linde in och tackar 
särnaborna för en särdeles insats under bran-
den – med mat, transporter och arbete. Han 
poängterar att de varit med om en historisk 
händelse.

– Ni ska vara medvetna om att bränderna 
var den största nationella krisen sedan Per 
Albin bluffade och sa att vår beredskap är 
god. Ni ska också veta att vi hade övat, strax 
innan branden hade vi haft en övning till-
sammans med norsk räddningstjänst.  
Efteråt klassade vi övningen som orealistisk, 
det hände för mycket. Men övningen var 
ingenting jämfört med branden.

Det är en kväll med historier. Räddnings-
chefen Johan szymanski berättar om drama-
tiken den dag när de fick reda på att det finns 
mängder av blindgångare där de höll på att 
släcka.

– vi tyckte att vi hade koll på elden när 

vi fick det beskedet. vi diskuterade vad vi 
skulle göra, det fanns tankar om att vi skulle 
stanna eftersom ingen kände till något fall 
där en blindgångare exploderat vid brand. i 
dag är vi glada för att vi tog beslutet att ut-
rymma, för bara ett par dagar senare fick vi 
explosioner som antagligen skulle ha dödat 
människor.

En besviken representant för jägarna  
berättade hur ett av jaktlagen fått sitt 
slakthus och tre jaktstugor slukade av 
elden. Peter Forsström från länsstyrelsen 
försvarar beslutet att på Fortifikationsver-
kets önskan upphäva allemansrätten för 
att stoppa ”brandturism” i området. Lars 
Ambrosiusson från skogsstyrelsen berättar 
om hur det nedbrunna landskapet troligen 
kommer att utvecklas, med växter och  
småbuskar som blir attraktivt för  
tjäder och andra fåglar. Och att orts-
borna också kommer att mötas av så 
kallade lövbrännor.

– Där har lättspridda träd som björk 
och asp plötsligt tagit över det som före 
branden var en barrskog.

ida Hamelius, Fortifikationsverkets  
förvaltare, som under branden var en av 
Fortifikationsverkets platschefer, berättade 
om Fortifikationsverkets arbete under och 
efter branden.

En genomgående punkt i samma tal var 

att berömma den fantastiska stämningen 
mellan människor och hur alla bjöd till. ida 
Hamelius bjuder på skjuts tillbaka till Forti-
fikationsverkets kontor i trängslet. även om 
hon beskriver stämning som mycket speciell.

– När jag inte var på plats var jag orolig. 
Men när jag såg hur alla jobbade extremt 
hårt blev jag lugn. Alla hjälptes åt, det spe-
lade ingen roll vad det var för färg på uni-
formen eller vilket land man kom ifrån. Alla 
var glada, trots att många av dem avbrutit 
sin semester för att komma hit och jobba i 
sjutton timmarsskift, berättar hon.

För ida hade det inte börjat så bra.
– När jag avbröt min semester och körde 

upp till räddningscentralen, så meddelade 
räddningsledaren i princip att man inte 
skulle släcka branden på skjutfältet utan 
bara bygga en begränsningslinje. Det är klart 
att man funderade vad som skulle hända om 
hela skjutfältet brann ner.

ett fyrtiotal behovsanställda
Det var den 3 augusti som räddningstjänsten 
helt lämnade över ansvaret för skjutfältet till 
Fortifikationsverket. Ett fyrtiotal personer 
behovsanställdes. Överlämning gjordes i 
etapper eftersom det fortfarande rök på sina 
ställen. Utöver att hålla koll på att ingen eld 
utvecklade sig handlade det om att samla in 
och vårda materiel, ett arbete som pågick 
in i slutet av september, de sista veckorna 
med tre behovsanställda. En knivig fråga är 

att reda ut vem som äger alla pumpar och 
slangar, de hade lämnats in och körts ut i 
sådan hast att varken ägare eller Fortifi-
kationsverket märkt dem. När allt var över 
saknas bara tre pumpar och en har blivit 
över, av ett det sjuttiotal som lånades in.

För ida Hamelius kvarstår mängder av 
arbete, det mesta vid skrivbordet.

– Det tar tid att ordna upp allt. Det är 
fakturor, tidsskrivning för dem som jobbat 
och frågan om när alla som ställde in sin 
semester ska kunna ta ut den. Dessutom 
finns det underhåll och andra saker som vi 
hade planerat att genomföra, men som fick 
läggas åt sidan.

Säkra vägarna
i slutet av september går arbetet över till 
ordinarie verksamhet. Risken för ny brand 
ses som obefintlig. Materiel är insamlat  
och vårdat. Det är dags att börja summera 
arbetet och se framåt. Det som kan konsta-
teras är att:

• Att 3 700 hektar mark har brunnit.
• Att skogen på vissa ställen är ned-

brunnen, på andra ställen är skadorna 
mindre. Den klarade sig hyfsat bra eftersom 
branden till stor del höll sig på marken.  
Om en fjärdedel av ett träds krona klarar 
sig, så överlever det. Dock finns en del träd 
som ser friska ut, men vars rötter brun-
nit och som välter av vinden. Ett viktigt 
arbete har därför varit att säkra vägarna 

genom att såga ner träd som riskerar att 
rasa över vägen. 

• Att den militära övningsverksamheten 
i stort kan återgå till det normala.

• Att jägarna kan börja jaga igen. Men 
det är ont om fönster för jakt eftersom mili-
tärövningarna ökar i allmänhet och nu ska 
dessutom en del av de övningarna som fått 
skjutas upp genomföras.

• Att allemansrätten för området är upp-
hävd fram till den 2 februari 2019, eftersom 
det finns risk att träd kan falla och att det 
finns farliga hålor i marken.

kampglädje
ida Hamelius är försiktig med att föregå 
Fortifikationsverkets utvärdering av hur 
arbetet gått. Men vissa saker är uppenbara.

– Det jag minns bäst var allas kampglädje. 
Men jag måste också konstatera att vi inte 
hade all utrustning vi behövde för efter-
släckningen, som slangar, pumpar, bandvag-
nar och annat. vi fick köpa nytt, låna från 
Försvarsmakten, till och med handla på 
Blocket. vi behöver också bättre fordon som 
klarar att köra i terräng. De brandcontainrar 
vi fick med utrustning var bra, det borde 
finnas flera sådana och det borde finnas med 
sexhjulingar i dem, säger hon.

Det är månadsskifte september–oktober. 
Emelie Knuts har lämnat trängslet och  
sverige. Nu går hon på en seglarkurs på  
Mallorca som ska göra henne till yacht  
master offshore, vilket ger henne rätt att 
segla tvåhundra ton tunga båtar på tjugo 
meter som kan ta upp till tolv passagerare. 
Men målet är inte att bli turseglare.

– Jag vill lära mig köra så stora båtar att 
jag kan segla jorden runt i egen båt.

veckorna i sina hemtrakter minns hon 
med glädje, även om det ofta innebar arbete 
från klockan 6–22, ibland midnatt.

– Det var superlärorikt. Jag gillar när det 
är mycket folk, och alla var ju så positiva. 
Allvarligt, om det blir en stor skogsbrand i 
landet kan jag mycket väl tänka mig att söka 
jobb där. n

att sortera och skicka tillbaka brandslangar och pumpar har varit ett stort jobb efter branden. 
eftersom det var bråttom att få ut alla saker till dem som bekämpade branden hanns det inte med 
att märka ut vem som ägde sakerna. 

3 700 hektar mark brann upp under branden i trängslet. räddningsledaren Johan szymanski och generaldirektör maria Bredberg pettersson går igenom läget. 

Ni ska vara 
medvetna om 

att bränderna var 
den största nationella 
krisen sedan Per Albin 
bluffade och sa att 
vår beredskap är god.

”
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Historia

eFTer FörSTa VärldSkriGeT fanns det 
stora förhoppningar om en bestående fred, 
vilket resulterade i att mycket få militära 
byggnader uppfördes. Dock etablerades ett 
gemensamt flygvapen i mitten av 20-talet. 
Under det sena 30-talet minskade förhopp-
ningarna om fred snabbt och beslut togs om 
att utvidga flygvapnet och luftvärnet, vilket 
huvudsakligen ägde rum under 40-talet. 
även sveriges kustförsvar stärktes. 

Utbyggnaden innebar att arton flyg-
flottiljer tillkom under åren 1926–1946. 
samtidigt flyttade de förband som fanns 

i stockholms centrala delar ut ur staden, 
framför allt till Järvafältet norr om centrum 
för att sedan – allt eftersom staden expan-
derade – flytta vidare till Enköping, Kungs-
ängen och Linköping. även marinen började 
under 1940-talet flytta sin verksamhet från 
Djurgården och skeppsholmen till områ-
det kring Hårsfjärden i den södra delen av 
stockholms skärgård. verksamheten på 
Berga startade på 40-talet, medan Muskö-
varvet tillkom på 60-talet. Allt detta innebar 
en stor utbyggnad under denna tid, särskilt 
om man lägger till de byggnader som fick 

byggas på grund av ny teknik eller för att 
fordonen hade blivit större. Ett markant 
inslag på efterkrigstidens regementen  
är garagelängorna, en ny typ av militära 
monumentalbyggnader. 

privata arkitektfirmor
Den huvudsakliga expansionen under 
1940-talet skedde med stöd av privata 
arkitekt firmor. De anlitade arkitekterna 
var väl kända inom kåren, dessutom under 
en tid då svensk arkitektur var av mycket 
god klass och uppskattad internationellt. 

inblandade arkitekter var bland andra Paul 
Hedqvist, professor vid Konsthögskolan 
och känd skolarkitekt i stockholm, och 
Eskil sundahl, professor vid tekniska hög-
skolan och chef för Kooperativa förbundets 
arkitektkontor som var ett av de ledande 
under denna tid. Här fanns andra välre-
nommerade namn som Erik Ahlsén, Folke 
Löfström, sven Backström och Leif Reinius, 
kända för många fina bostadshus, liksom 
Jan Wallinder som senare blev professor vid 
chalmers tekniska högskola. 

Byggnader i tallskogen
Men Försvarsmakten hade också egna duk-
tiga arkitekter anställda – exempelvis Peder 
clason, Björn Hedvall och Bengt Romare. 
carl Nyrén, en av de mest betydelsefulla 
arkitekterna under andra halvan av 1900-
talet, arbetade efter sin examen 1942 på 
Marinförvaltningen. Han minns tiden som 
viktig och har beskrivit hur han fick rita 
”enkla kåkar, bussiga kåkar”.

De nybyggda regementena på 1940- 
talet, som det i Enköping, utformades som 
bostadsområden med grupper av glest 
utplacerade byggnader i tallskogen, under 
träden för att skyddas från luftattacker. 

Det regemente som 1960 byggdes för svea 
livgarde i Kungsängen, har en rätvinklig 
form som mera påminner om sekelskiftets 
regementen än om 40-talet i Enköping. En 
viktig del av detta regementes karaktär  är 
användningen av hållfasta material och in-
tegrationen av lokala historiska byggnader. 
Ett sådant samspel med befintliga byggna-
der ser vi på många platser. Det senast helt 
nya regementet byggdes i Arvidsjaur. Där 
kan soldaterna röra sig i stort sett inomhus. 
Parallellen till civilt byggande är tydlig, från 
utomhusgator till inomhuscenter är tydlig.

skaraborgs flygflottilj i såtenäs med dess 

blandning av historiska byggnader från 
herrgårdstiden, nya byggnader och försva-
rets industrianläggningar ter sig som ett 
brukssamhälle. Huvudintrycket är att det 
rör sig om ett samhälle kring en herrgård 
där bostäderna från 1940-talet ligger utefter 
bruksgatorna. Framför allt kasernerna och 
mässarna har en sträng modernistisk karak-
tär från 30-talet, med släta putsfasader och 
jämn fönstersättning. som enskilda hus kan 
kasernerna te sig asketiska, men som grup-
per och i relation till de höga träden ger de 
en behaglig bostadsmiljö. 

Hallands flygflottilj är en exponent för 
40-talets traditionella formspråk som var 
vanligt även i civila byggnader, men här i 
Paul Hedqvists strama tappning. Flottiljens 
plan baseras på likhet med den tidigare byn, 
Mickedala, med en rad hus som är belägna 
längs en huvudgata. 

Marinbasen vid Berga, söder om stock-
holm, med dess centrum som är en öppen 
strandäng, är ett tydligt exempel på stads-
planering som är anpassad till det naturliga 
landskapet. samma sak gäller Käringberget 
i Göteborg, där Göta älv möter havet. även 
här har en öppen äng som sluttar mot vatt-
net blivit anläggningens centrum. n

Från sent 1930-tal och framåt flyttade många av de militära verksamheterna 
ut ur städerna och blev till egna samhällen. Kristina Allpere tar oss med på en 
resa fram till att det sista helt nya regementet byggdes i Arvidsjaur.
TexT kriSTiNa allpere FoTo ForTiFikaTioNSVerkeT

Historia

regementen som
blev egna samhällen

Det klassiska flygledartornet höjer sig över 
husen vid Malmens flygplats i Linköping, som 
rymmer Försvarsmaktens Helikopterflottilj.

Skaraborgs flygflottilj F7 i Såtenäs ter sig som  
ett brukssamhälle, byggt som ett samhälle runt  
en herrgård. 

I takt med att Försvarsmakten fick allt fler och större 
fordon blev garagelängor en vanligare syn, som här 
Svea livgarde i Kungsängen. 

Glest placerade byggnader under tallar skulle skydda mot flygattacker  
vid regementet i Enköping. Situationsplanen över regementsområdet  
i Enköping visar hur husen är utplacerade som i ett bostadsområde.

          Ett markant 
    inslag på 
efterkrigstidens rege
menten är garage
längorna, en ny typ  
av militära monu
mentalbyggnader.

”
 

Hallands flygflottilj har en plan som är baserad på 
byn Mickedala som låg där innan, med en rad hus 
belägna längs en huvudgata.
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reViNGeHed, uNGeFär TVå mil öster 
om Lund, är ett övningsfält med öppet 
vatten och vidsträckta fält. Under ett tunt 
vegetationstäcke döljer sig sand. Allt detta 
skapar en intressant natur med en ovanlig 
flora och fauna. Men här ska också För-
svarsmaktens strids- och bandvagnar öva. 
Dessa banddrivna fordon river upp stora 
sandblottor i marken. Låter inte bra för djur 
och växter. Eller? Jo, faktiskt.

till och med så bra att Länsstyrelsen i 
skåne för fem år sedan startade projektet 
sand Life, med målet att riva upp ännu fler 
sandblottor.

– Revingehed är bland annat ett eldo-
rado för vilda bin, ett av de bästa i sverige. 
Här hittar vi exempelvis rödtoppebiet, som 
knappt finns någon annanstans i landet. 
Men de behöver blottad sand för att kunna 
bygga sina bon, berättar Gabrielle Rosquist, 
projektledare för sand Life.

Men det är inte bara bin som trivs i dessa 
sandblottor. På Revingehed finns den akut 
hotade lökgrodan och här förekommer 
många arter av skalbaggar, fjärilar och 
insekter liksom sällsynta växter och svam-
par. För deras skull har Fortifikationsverket 
då och då ryckt ut med en grävmaskin och 

tagit ett meterdjupt tag för att vända på 
marken så att sanden hamnat överst.

våren 2017 kontaktades sand Life av den 
amerikanske konstnären Kevin Benham, 
som skapat konstverk av naturen i hela 
världen. tidigare har målet varit att skapa 
sandblottor som såg ut som om de fanns 
där naturligt. Nu kom ett förslag från Kevin 
Benham om att skapa ett konstverk med 
regelbundna, räta remsor med blottad sand.

maskinkonstnärer
Förslaget antogs. sand Life lät Fortifika-
tionsverkets maskinkonstnärer ta över 
själva hantverket – med redskap som gräv-
maskiner, hjullastare och traktorer.

– vi målade upp linjer så att det skulle 
bli rakt. Det var en liten prövning att gräva 
exakt som vi ville, men det gick till slut, 
säger Bengt Lunderot,samordnare för väg, 
mark och park på Fortifikationsverket.

i dag är alla parter nöjda med konstver-
ket, som bäst ses från luften.

– Det var ett roligt jobb och när jag nu 
sett alla filmer och foton som tagits från 
luften är jag mycket nöjd med resultatet, 
säger Bengt Lunderot.

–Det här är verkligen en vinn-vinn- 
situa tion, säger Gabrielle Rosquist, där alla 
sandmarksarter får en bra miljö att leva i 
samtidigt som den blottade sanden även 
ger ett konstnärligt uttryck. n

konst i sanden
För det flesta är det en mardröm att dela mark med stridsvagnar. Men 
inte för alla, fråga vildbin och de andra djuren som lever i marken på 
Revingehed. Nu är de dessutom en del i ett konstverk.
TexT TomaS erikSSoN  Bild arNa

Vi målade upp  
linjer så att 

det skulle bli rakt. 
Det var en liten 
prövning att gräva 
exakt som vi ville, 
men det gick till slut.

”


