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Högtflygande
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Daniel Lindberg
och Karin Alm tar 
hjälp av ny teknik  
i skogsförvaltningen.
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ny teknik
i skogen

Leder jakten
på kompetens

engagemang
för totalförsvaret

sommar 2019

Överbefälhavare Micael Bydén och generaldirektör Peter 
Sandwall besökte Fortifikationsverkets huvudkontor i 
Eskilstuna. De visades aktuella projekt, det omfattande 
ritningsarkivet och träffade som avslutning hela persona-
len, personligen och via länk. ÖB var tydlig med vad som 
kommer att krävas.

– Vi är tacksamma för det fina jobb som görs. Vi vet att 
vi nu ställer extremt höga krav på vår egen personal och 
indirekt på er. Men det finns bara en väg framåt för att 
klara av det vi ska göra – och det är ett slag till på skjort
ärmen att kavla upp och ta tag i det som behöver göras.

10
Generaldirektör
positiv till samarbete

20 
såtenäs fick rullbana
i flygande fart

En orolig oMVärlD gör sig påmind. Jag har tagit del av Försvars-
beredningens rapport ”Värnkraft” om inriktningen av säkerhets-
politiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025. 
Den, tillsammans med den tidigare delrapporten ”Motståndskraft” 
om det civila försvaret, är intressant och viktig läsning för alla i 
vårt land. inte minst för oss i försvarssektorn. 

Försvarsberedningen föreslår en avsevärd satsning på totalför-
svaret, den mest ambitiösa sedan 40talet. Det nya läget innebär 
att nya regementen, ny materiel, en väsentlig ökning av antalet 
Försvarsmaktsanställda och fördubbling av grundutbildade kan 
bli verklighet i samband med nästa försvarsbeslut. 

änDaMålSEnliga FaStighEtEr hanterade med vår unika forti
fikatoriska kompetens är en förutsättning för det förstärkta för-
svarets verksamhet. Fortifikationsverket blir en ännu viktigare 
pusselbit i Sveriges totalförsvarsförmåga. Vi tar oss an utma-
ningen med ökade investeringar, fler och större byggprojekt  
och ett ännu tätare samarbete med Försvarsmakten och våra 
andra kunder. 

För att klara tillväxten ser jag fram emot att välkomna fler 
medarbetare som vill vara med och bidra till ansvaret för Sveriges 
mest intressanta fastighetsbestånd. Vår hr och kommunikations-
direktör Perolof Stålesjö berättar hur kompetensjakten går till på 
sidan 18 i det här numret av Öppet hus.

En ÖkaD FÖrSVarSFÖrMåga kräver också en hållbar fastighets-
förvaltning. Vi ska arbeta långsiktigt och med stor respekt för de 
resurser vi har. Det är viktigt för samhället, för våra kunder och 
det är viktigt för oss. 

Vi utvecklar nya sätt att spara energi, byter ut fossila bränslen, 
skapar förutsättningar för biologisk mångfald och samarbetar 
med forskare för att lösa utmaningar med PFaS och andra kemi-
kalier som finns på våra marker. Under mitt första år på Fortifika-
tionsverket har jag haft förmånen att med egna ögon se impone-
rande exempel. Ett axplock presenterar vi här i Öppet hus. 

FraMFÖr oSS har Vi en ny sommar där förra årets skogsbränder 
gjort oss mer vaksamma på vikten av en fungerande krisbered-
skap. Vi har rustat och utbildat oss för de där oväntade händel-
serna som vi hoppas inte ska inträffa. Mer om det och vårt bidrag 
till totalförsvaret i tidningen.

trevlig läsning!

viktig pusselbit 
i sveriges 
försvarsförmåga

Vi tar oss an  
utmaningen  

med ökade inve   - 
s t eringar, fler 

och större bygg-
projekt och ett 

ännu tätare  
samarbete med  
Försvarsmakten 
och våra andra 

kunder.

”

Maria BredBerg Pettersson 
GeneraLdirektör

B
iLd

 n
ic

La
s c

a
r

r
o

n

BiLd Johan danieLson

Fastigheter för
hållbart försvar
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emma Lilliesköld och gunnar edlund har skapat en metod för att 
rena vatten från PFas-kemikalier. det är en del i ett ständigt  

pågående miljöarbete inom Fortifikationsverket som innehåller 
allt från oljesanering och solelsproduktion till flytt av  

bisamhällen och uppgradering av äldre datorer.
TexT JoHanna HolsT, VikToria Myrén , ToMas eriksson 

bild Melker daHlsTrand, Tobias andersson  

Miljö- 
försvar
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P
å 1970talet började skumsläck-
are med PFaS att användas inom 
brandbekämpning, framför allt 
mot brinnande vätskor. PFaS 
lägger sig som film över elden, 

sprider skummet och låser in värme och 
lågor. inom flyget, med dess lättantändliga 
bränsle, fick PFaS en central roll i säkerhets-
arbetet, inte minst inom militärt flyg.

– om ett civilt flygplan brinner så räcker 
det med att rädda människorna, sedan kan 
man låta planet brinna upp. Ett Jasplan kan 
man inte låta brinna upp med tanke på alla 
explosivämnen som finns i planet, förklarar 
gunnar Edlund, miljöspecialist på Fortifika-
tionsverkets utvecklingsavdelning.

Försvarsmaktens flygflottiljer, civila 
flygplatser, de flesta räddningstjänster  
och flera industribranscher har länge an-
vänt brandskum med PFaS i övningar och 
i skarpa lägen. Men i början av 2000-talet 
kom larmrapporter om att PFaS visat tecken 
på att orsaka hormonstörningar, men också 
kunde ge förhöjd risk för cancer. Det ledde 
till omfattande mätningar runt civila och 
militära flygplatser liksom brandövnings-
platser, som visade höga halter av PFaS.

i Fortifikationsverkets förvaltning ingår 

r
edan 2015 tog lars Persson,  
en av Fortifikationsverkets 
energiansvariga, initiativet och 
påbörjade förberedelserna för 
myndighetens första storska

liga solcellspark. 
– Solceller i anslutning till försvars

anläggningar kräver extra planering, så 
fokus har varit att bygga en park där vi tar 
hänsyn till Försvarsmaktens kravställ-
ningar, säger lars Persson.

 inom Fortifikationsverket pågår ett  
arbete med att ta fram ett koncept för en 
mer storskalig elkraftproduktion från  
solcellsanläggningar. 

– Satsningen är en del av vår långsiktiga 

vision om minskad energianvändning och 
en ökad andel förnybar energi. anlägg-
ningen i Skövde är ett konkret exempel. Vi 
har sedan tidigare solceller även på andra 
ställen, men då i form av mindre etable-
ringar, säger lars Persson.

500 000 kWh per år
Placeringen vid Östra leden utanför centrala 
Skövde har visat sig vara utmärkt. Det är For-
tifikationsverkets mark, men ligger utan för 
garnisonsområdet och används inte av För-
svarsmakten. Ytan är lagom stor och öppen, 
vilket ger många timmars solchans. 

– Vi smög i gång parken den 21 mars för 
att sedan besikta och gå upp i permanent 

drift den 27 mars. Den första månaden   
producerade anläggningen 100 000 kWh.  
En ovanligt solrik period gör att vi hittills  
ligger över kalkylerad produktionsvolym,  
berättar lars Persson. 

Den förväntade produktionen är  
500 000 kWh per år, vilket motsvarar el till 
tvåhundra lägen heter, och kommer att ut
göra cirka sex procent av den totala elför
brukningen för Skövde garnison. Ett lyft för 
både miljö och ekonomi. räknat med en livs 
längd på trettio år kommer parken ge en 
besparing på cirka åtta miljoner kronor. 

Solcellsparken testas nu under en tid 
innan man planerar för eventuella liknande 
anläggningar i andra delar av landet.  n

Gunnar Edlund och Emma Lilliesköld letar spår av PFAS, ett ämne som använts i brandsläckarskum sedan 
1970-talet och som visat sig vara hormonstörande.  

Fortifikationsverkets solelsanläggning i Skövde beräknas ha en livslängd på trettio år och ge  
en kostnadsbesparing på åtta miljoner kronor under den tiden.  

sol ger el till garnisonenPFas-jägarna
den är stor som en fotbollsplan och ska producera 
500 000 kWh per år. i minst trettio år beräknas 
den nya solcellsparken i skövde förse stadens gar-
nison med grön el.

genom att få två reningsmetoder att samverka 
har Fortifikationsverket skapat en metod som 
renar spillvatten från hög fluorerade ämnen,  
så kallade PFas. 

ansvar för att förhindra föroreningar från 
dag och spillvattenledningar.

– Vi ansvarar för vattnet som rinner i 
våra ledningar. Sanering av grundvatten 
och mark är ett jobb för Försvarsmakten, 
även om vi förstås kan hjälpa till, förklarar 
miljöingenjören Emma lilliesköld.

sediment i avloppsrör
i alla avloppsrör lägger sig lager av sedi-
ment, som måste spolas ur då och då. Vid 
spolning lösgörs skadliga ämnen bundna av 
sedimentet, det kan vara tungmetaller eller 
andra miljögifter – som PFaS. Stockholm 
Vatten har skapat metoden ”säker spol-
ning”, där polymerer binder de fasta ämnen 
som spolningen lösgör och som sedan sugs 
ut. Denna kunskap tog Emma lilliesköld 
med sig när hon kom till Fortifikationsver-
ket. Snart gjordes försök att angripa av-
loppsrör med sediment som innehöll PFaS. 
Det gick bra – och lite mindre bra.

– allt PFaS som varit bundet i sediment 
togs upp av polymererna och kunde sugas 
ut. Men det PFaS som löst upp sig i vattnet 
minskade inte alls, berättar gunnar Edlund.

Men två enkla steg kan tillsammans 
ge revolutionerande resultat. Så efter att 
sedimentet bundits fick avloppsvattnet gå 
genom ett mobilt kolfilter.

– Det fångade den PFaS som fanns i vatt-
net. Därefter hade vi vatten med en PFaS-
halt som inte var detekterbar, säger gunnar 
Edlund.

Efter att ha skalat upp försöken, senast i 
samarbete med forskningsinstitutet RISE i 
form av ett test på sju ton vatten vid brand-
övningsplatsen Fågelbacken i Västerås, 
återstår bara en del administrativa hinder 
innan metoden kan spridas över landet, där 
många platser fortfarande behöver åtgär-
das på Fortifikationsverkets fastigheter.

Fler forskningsprojekt
Fortifikationsverket deltar även i flera 
forskningsprojekt, nyligen avslutades ett 
framgångsrikt försök med furubarksflis i 
samverkan med Örebro universitet. 

– inom försvarssektorn samarbetar vi i 
gruppen agPFaS. internationellt deltar vi 
i Nordisk-Baltisk Försvarsbyggs nya PFaS-
grupp, berättar gunnar Edlund.

För trots belagda risker fortsätter an-
vändningen av PFaS i skarpa lägen, där 
skillnaden i dag är att allt görs för att samla 
in skummet. PFaS finns även i exempelvis 
vattenavvisande textilier, smink, bakplåts-
papper och popcornpåsar. och en PFaS-fri 
värld ligger långt fram, enligt miljöfors-
karna.

– Men vi kommer att kunna sänka hal-
terna till en mer acceptabel nivå med en rim-
ligare kostnad genom ett antal nya metoder 
som kommer att finnas inom 5–10 år.  n

eTT saMHällsProbleM. PFas är ett samlingsnamn för 3 000–5 000 högfluorerade 
ämnen. Bara två är uttryckligen förbjudna, PFos och PFoa. alla andra är tillåtna, men 
berörs av miljöbalkens försiktighetsprincip och produktvalsprincip. 

Därefter hade vi vatten 
med en PFAS-halt som 

inte var detekterbar.

Första månaden 
produ cerade anlägg - 

ningen 100 000 kWh.” ”
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FLer MiLjöProjekt

d
et var under kalla kriget, 1956, 
som Ytterby gruva byggdes om 
till oljelager med principen för 
lagring i oinklädda bergrum. 
ombyggnaden innebar bland 

annat att gruvöppningen förseglades och 
att knappt fyrahundra meter tunnlar för in 
och utpumpning av olja respektive brädd-
vatten sprängdes fram mellan gruvan och 
kajen på den sydöstra delen av området där 
tankbåtar kunde lägga till.

– regeringen hade beslutat att det skulle 
finnas ett beredskapslager av mat, olja och 
mediciner i händelse av krig. Man ville inte 
hamna i samma beroende som under andra 
världskriget, förklarar annika agneson på 
Fortifikationsverket. hon har varit ansvarig 
för saneringsprojektet och hon leder oss in i 

gruvan från kajen där en bit av en pipeline på-
minner om när gruvan var ett skyddsobjekt.

– Man gjöt en jättetjock betongkeps över 
gruvan, den var femton meter tjock och 
skulle tåla en direktträff av en femhundra-
kilosbomb, säger annika agneson.

400 kubikmeter olja
år 1995 togs den sista oljan ut från gruvan 
och 1999 lämnade militären över gruvan till 
Fortifikationsverket. gruvan skulle då vara 
tömd, men annika agneson berättar att man 
behövde pumpa ut ytterligare fyrahundra 
kubikmeter olja som fanns på ytan av vatt-
net i gruvan.

– och förra året trängde det fram fyra 
kubikmeter olja till. Vi fick ta ut det i fem-
hundralitersfat som kunde dras på pirror i 

gångarna. Det svåraste med saneringsarbe-
tet har varit att ha tålamod.

– Det är ju oljerester det handlar om och 
det kan ta tid att sanera, men vi kan i prin-
cip hålla på hur länge som helst, tills vi är 
säkra på att det är helt rent.

ingenting har läckt ut
kontinuerliga mätningar av grundvattnet 
runt omkring gruvan visar också att det 
inte har kontaminerats.

– Det kan fortfarande bli oljefilm på vatt-
net och om det blir en för tjock hinna behöver 
den slås isär med hjälp av en vattenspridare, 
annars kan det flockas och då tar det längre 
tid att bryta ner. Men vi har en skimmer som 
”lapar upp” oljefilmen och ingenting har läckt 
ut i havet, berättar annika agneson.  n

biflytt  
på Gotland
Bin är viktiga för pollinering 
av grödor. i april upptäcktes 
samhällen av vildbin när en av 
Fortifikationsverkets fastigheter 
på gotland skulle renoveras. En 
bi odlare var beredd att ta hand 
om bisamhället och flytten hanns 
med innan taket revs. Bina mår 
utmärkt på sin nya adress.

Hållbara byggnader
Fortifikationsverket använder 
det svenska miljöklassningssys-
temet Miljöbyggnad för att säker-
ställa en god och energieffektiv 
miljö i byggnaderna. alla för-
svarsbyggnader kan inte certifie-
ras, på grund av säkerhetsskäl. 
Men där det är möjligt ska nya 
byggnader uppnå Miljöbyggnad 
Silver, vilket kräver att flera fak-
torer måste överträffa lagkraven 
– bland annat solskydd, ljudmiljö 
och ventilation. Vaktbyggnaden 
på garnisonen på tofta är den 
senaste byggnad som godkänts 
för Miljöbyggnad Silver.

energieffektivisering
för bättre miljö
här är några fastigheter som ge-
nomgått en energieffektivisering.
•  Revingeheds kasernbygg-

nader har fått har fått led i 
stället för lysrörsarmaturer. 
tillsammans med frånvarostyr-
ning, som släcker belysningen 
när ingen är på plats, minskar 
det behovet av energi genom  
effektivare belysning och kor-
tare brinntider.
•  Såtenäs flygverkstad, vars 
vind på femhundra kvadrat
meter har tilläggsisolerats 
med 35 centimeter lösull. Bra 
isolering innebär lägre miljö-
påverkan, samtidigt som det är 
lönsamt till följd av sänkt energi
förbrukning.
•  Musköbasen där belysnings-
systemet har fått en rejäl  
ansiktslyftning. närmare  
fyrahundra armaturer och fem 
belysningsstolpar har bytts 
ut till led och därmed effekt
reducerats.

100 procent  
förnybar energi
all el som levereras till Fortifi-
kationsverket har sitt ursprung 
i förnybar energi. hela den egna 
och myndighetens kunders 
verksamhet får även under 2019 
energi från sol, vind och vatten.

Grön infrastruktur 
hyggesfritt skogsbruk är ett 
exempel, anlagda sandblottor 
där olika insekter trivs är ett 

annat på det arbete som Fortifi-
kationsverket gör tillsammans 
med Statens fastighetsverk för 
att skapa förutsättningar för 
biologisk mångfald.

datorer får en 
andra chans
Fortifikationsverket uppgraderar 
nu sin itmiljö till en säkrare och 
mer användarvänlig plattform. 
Många datorer byts ut och en 
uppsamling följd av säker rade-
ring av data samt uppfräschning 
av hårdvaran gör att de äldre 
datorerna lever och kan göra 
nytta i flera år till i verksamheter 
med lägre säkerhetskrav.  

Hållbar utveckling  
i fokus på konferens

Gruvlig oljekamp
Ytterby gruva har inte bara varit en gruva för fältspat och kvarts 
utan också använts som oljelager under kalla kriget. sedan slutet 
av 90-talet har ett saneringsarbete pågått och förhoppningen  
är att gruvan i framtiden ska öppnas för allmänheten.

Vi kan i princip 
hålla på hur 

länge som helst,  
tills vi är säkra på  
att det är helt rent.

”

”

I Ytterby gruva lagrades flygbränsle och olja i oinklädda bergrum. År 1995 togs den sista oljan ur lagret,  
men det sipprar fortfarande fram olje rester ur sprickor i berget.

cF moLLer architects

en av Gotlands största solcellsanläggningar
1 535 solpaneler har installerats på ett skärmtak i samband med bygget av den nya garnisonen 
på gotland. anläggningen beräknas producera 453 000 kWh, vilket betyder att dess elproduktion 
täcker garnisonens grundförbrukning. installationen är en så kallad optimerad solcellslösning, 
vilket ger möjlighet att i realtid övervaka anläggningen på panelnivå för att optimera effekten.

hur påverkar försvarsverksam-
het miljön och klimatet? Det  
var temat för den internatio-
nella konferensen European 
Conference of Defence and the 
Environment (ECDE) som hölls 
i maj på Försvarshögskolan i 
Stockholm. 150 deltagare delade 
med sig av erfarenheter om den 
miljö påverkan som militära öv-
ningar och opera tioner kan ge, 
vilka konsekvenser hantering 
av miljöfarliga material kan få 
och hur man kan främja en håll-
bar utveckling. arrangörer var 
svenska försvarsmyndigheter.

Annika Agneson är ansvarig på Fortifikations verket  
för saneringsprojektet.

Vi bidrar till ett hållbart samhälle
Fortifikationsverket bidrar till ett håll-
bart samhälle genom att leverera förut-
sättningar för en hög försvarsförmåga. 

En viktig del i det arbetet är vårt miljö och klimat
arbete. när vi bygger, brukar och byter på rätt sätt 
i vårt bestånd kan vi slå tre flugor i en smäll:
•  Försvarsförmågan ökar med moderna och 
redundanta energisystem.
•  Belastningen på miljön minskar. 
•  Vi skapar ekonomisk hållbarhet genom att vi 
använder fastigheterna långsiktigt.

Vi möter 
många kon-
kreta utma-

ningar som till exempel att bevara biologisk 
mångfald och att hantera förekomsten av PFaS 
på våra marker. Med hjälp av systematiskt miljö-
arbete och samverkan med Försvarsmakten och 
andra aktörer utvecklar vi verksamheten med 
ett stort antal miljöprojekt för att möta upp Fn:s 
agenda 2030 och de svenska miljökvalitetsmålen.”
Jacob Henriksson, chef ledningsstaben
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Porträttet Peter sandWaLL

Ett samtal med Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall graviterar gärna 
mot två områden: vikten av nära samarbeten med myndigheter som Fortifikations
verket är det ena, ett skarpt fokus på miljön är det andra. 
TexT Henrik rådMark    bild MaGnus Fond

Med utökat 
samarbete i sikte

Han är naTionalekonoM och har varit 
Försvarsmaktens näst högste chef sedan 
2012. till vardags arbetar han jämte ÖB och 
i praktiken är det de två som tillsammans 
leder utvecklingen av myndigheten. Vi 
träffade Försvarsmaktens generaldirektör 
Peter Sandwall på högkvarteret för ett 
samtal om tillväxt, samarbete och miljö. 

Vilken är din övergripande uppgift?
– Enkelt förklarat så är mitt jobb dels att 

förklara vad beslut och styrningar uppifrån 
innebär för den egna organisationen, dels 
se till organisationens behov och bedöm-
ningar och förklara dem för regeringen, så 
att det kan resultera i bra beslut för Sveri-
ges försvar.

Hur ser samarbetet med ÖB ut?
– ÖB är högste chef för Försvarsmakten 

och jag är ställföreträdande chef. arbets-
uppgifterna är inte formaliserade särskilt 
detaljerat, utan vi drar nytta av varandras 
bakgrunder och styrkor. ÖB fattar exem-
pelvis alla beslut om militära insatser och 
har även ett väldigt stort internationellt 
engagemang, mer än man kanske tror. 
Medan jag jobbar mer med samverkan med 
andra myndigheter och med planering och 
ekonomi. 

Försvarsberedningen föreslår en  
utökning av Försvarsmaktens anslag. 
Hur ska det utnyttjas på bästa sätt?

– Det kommer att användas för att fort-
sätta bygga ett försvar som motsvarar de 
förväntningar och krav som riksdag och 
regering formulerar. Det innebär i prakti-
ken att vi behöver skapa ett försvar med 
större uthållighet, och att vi måste komma 
till rätta med fåtaligheten i organisationen. 
i många delar har vi en väldigt tunn orga-
nisation, där förvisso kompetensen finns 
kvar men där det krävs en utökad numerär. 
Det finns också ett stort behov av att skapa 
en bättre balans mellan verkansförband 
och stödjande förband – som logistik och 
ledningssystem.

Var i Sverige behöver ni växa mest?
– i det första skedet handlar det om att 

utöka våra befintliga garnisoner, förband 

och enheter. att etablera nya ställen är både 
dyrt och tidskrävande, något vi ser på got-
land där Fortifikationsverket just nu bygger 
upp en ny garnison. 

Hur hanterar du utmaningen att för-
dela resurserna på bästa sätt i organisa-
tionen?

– Det finns väldigt väl utarbetade  
metoder för det. i princip utgörs de av tre 
processer: vår egen perspektivstudie där vi 
tittar långt fram i tiden, de femåriga för-

svarsbesluten och Försvarsmaktens tre-
åriga planeringsperiod. Där fattas en stor 
del av de konkreta avvägningsbesluten, där 
vi prioriterar vilka projekt och åtgärder 
som ska genomföras. Vår strävan är hela 
tiden att varje satsad försvarskrona ska ge 
så mycket som möjligt i form av ökad för-
svarsförmåga.

Hur samarbetar Försvarsmakten och 
Fortifikationsverket med miljöfrågor?

– Där har hela försvarssektorn sedan 
många år ett forum för samarbete, där  
vi utgår från de nationella målen som  
baseras på agenda 2030. Försvarssek-

torn kan bidra till tio av de sjutton målen 
i agenda 2030, vilket är imponerande 
mycket. För Försvarsmaktens del har 
vi också tre egna mål som vi jobbar sär-
skilt med: att minska energibehovet i 
fastig heter – något som förstås kräver 
ett mycket nära sam arbete med Fortifi-
kationsverket, att återvinna mer av vårt 
avfall och slutligen att bli bättre på att ta 
miljöhänsyn vid övningar. Samarbetet med 
Fortifikationsverket handlar också om att 
tillgodose medarbetarnas behov, exempel
vis genom att sätta upp laddstolpar för 
bilar. Vi jobbar även med sådant som att 
införa energiduschar i våra byggnader. Den 
typen av åtgärder kan tyckas marginella, 
men sammantaget bidrar de på ett väsent-
ligt sätt till helheten. 

Hur utvecklas cyberförsvaret? 
– Det är en viktig del i den försvars

utveckling vi befinner oss i nu och det är ju 
en hotmiljö som förändras snabbt. Under 
2017 inledde vi etableringen av en delvis 
ny organisation som leds av Försvarsmak-
tens CIO. Enligt regeringens reglerings-
brev handlar det inte bara om att bedriva 
försvar mot cyberhot, utan även om att 
utveckla ”en förmåga att genomföra aktiva 
operationer i cybermiljön”. Det är svårt för 
mig att gå in i detaljer, av uppenbara skäl. 
Men vi samarbetar också mycket med  
övriga myndigheter, som Fra, MSB och FOI 
kring detta.

Vilka är dina tre största utmaningar 
som GD för Försvarsmakten?

– De är i mångt och mycket samma ut-
maningar som myndigheten i stort har, att 
långsiktigt bygga militär förmåga, att för-
djupa det internationella samarbetet och att 
utveckla ett modernt totalförsvar. Med detta 
sagt är kommunikation alltid en särskilt vik-
tig fråga. internt handlar kommunikationen 
om att alla medarbetare ska ha rätt infor 
mation och tydliga målbilder. Externt  
handlar det om att kommunicera vad  
dagens Försvarsmakt är, så att allmänheten 
i Sverige har förtroende för vårt försvar och 
betraktare i vår omvärld har respekt. n

 
För Försvarsmaktens 
del har vi tre egna mål 
som vi jobbar särskilt 
med: att minska energi - 
behovet i fastig heter, 
att återvinna mer av 
vårt avfall och slutligen 
att bli bättre på att  
ta miljöhänsyn vid  
övningar.«

”

naMn: peter sandwaLL.

Jobb: GeneraLdirektör. 

För Försvarsmakten

ålder: 55 år, Född 1963.

FriTid: seGLinG, skid

åkninG och dykninG. 
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V
i står i den östra utkan-
ten av härads skjutfält i 
Strängnäs, mitt i bestånd 
nummer 304, där gran-
barkborren har härjat. 
Daniel lindberg låter 

drönaren stiga till sjuttio meters höjd, tittar 
på skärmen och säger: 

– nu ser man vad som är skadat, det är 
de bruna områdena. 

han pekar på mobilskärmen. 
– Sedan ser du beståndsskillnaderna, det 

här är ungskog, konstaterar Daniel lind-
berg när drönaren glider över partier där 
skogen är intensivt grön och mycket tätare.

– och här ser man ett vindfälle. 
Daniel lindberg låter kameran zooma 

in. Ett par långa trädstammar avtecknar sig 
mot marken.

– här ligger träd som har blåst ner, ser du?
att kunna inventera stora arealer skog 

på väldigt kort tid är den största fördelen 
med drönaren. Daniel lindberg säger också 
att det kan vara svårt att ta sig fram i en 
skog där det blåst ner många träd 

– Då skickar jag upp den här i stället.
hans kollega, karin alm, som är arrende  

förvaltare på Fortifikationsverket, påpekar 
att det även finns en säkerhetsaspekt med 
den nya tekniken. 

– Daniel arbetar ju mycket själv och då 
kan det vara säkrare att skicka upp dröna-
ren i vissa lägen, säger hon.

lite samma som skogsmaskin
Det var i höstas som Daniel lindberg bör-
jade arbeta på Fortifikationsverket och 
ganska snabbt började han använda drö-
nare i sitt arbete.

– Du måste vara intresserad för att lära 
dig, det är inte jättelätt att köra drönare. Men 
det är två joysticks och jag har kört ganska 
mycket skogsmaskin, så det är lite samma.

när han får frågan om han har kraschat 
någon gång, skrattar han. 

– nej, men det skulle jag heller aldrig 
erkänna.

Drönaren kan ta flygfoton, men det  
behövs inte eftersom man kontinuerligt får 
så kallade ortofoton från lantmäteriet.

– Med den kan du göra skogliga beräk-
ningar, uppskatta volymer och därmed 
kunna uppskatta dina intäkter också, säger 
karin alm. 

Daniel lindberg använder sig också av 
en handdator som har ett register över alla 
fastigheter.

– Det här är bestånd 304 och då ser du 
att det är 4,4 hektar stort och 117 år gam-
malt och omfattar 1 438 skogskubik, säger 
han och låter pekpennan stanna på de olika 
rutorna i registret

dialog med skjutfältschef
oftast sitter han på kontoret och gör en 
grovplanering över vad han ska titta på, 
sedan åker han ut i skogen, inspekterar 
och antecknar allt nytt i handdatorn: plan-
tering, röjning, avverkning…  ja de flesta 
åtgärder. 

att arbeta för Fortifikationsverket är 
dock lite speciellt, huvuduppdraget handlar 
i första hand om att bidra till försvarsför-
mågan.

– och sedan, i den mån det går, bedriva 
ett traditionellt skogsbruk. allt sker i dialog 
med skjutfältschefen, säger Daniel lindberg.

nyligen ville han minska spridningen av 
granbarkborrar genom att hugga ett angri-
pet område vid en skjutplats på skjutfältet.

– Men skjutfältschefen ville ha kvar 
träden för de fungerar som ljudskydd och 
minskar bullernivån.

inte för evigt
i det här fallet innebär det att Daniel lind-
berg kommer att avverka en mindre mängd 
skog i den bortre änden av det området vid 
ett senare tillfälle. 

– Men jag förklarar också att skogen inte 
är för evigt. om man är beroende av träd i 
ett område behöver man börja planera för 
framtiden. om tjugo år måste jag ta ner den 
skogen, säger han. 

Den dialog han har i dag – med skjut-
fältschefen – hade han i sitt förra jobb som 
skogsinköpare med markägaren, vanligtvis 
en bonde.

– En utmaning är att skjutfälten blir mer 
och mer uppbokade och under den perio-
den kan jag inte vara här. Men nu har jag en 
bra årsplanering, jag vet när det är ledigt på 
fälten och då bokar jag upp många maski-
ner så att jag kan göra mycket på en gång, 
säger Daniel lindberg. n

FoTnoT: ortofoto framställs ur flygbilder som  
har korrigerats geometriskt och satts samman till 
en skalriktig avbildning av marken. [källa] Lantmäteriet

Flygande 
besiktning 
   

Han använder drönaren som en förlängd kikare. Drönaren är ett av de verktyg 
som ryms inom beteckningen ny teknik och som rationaliserar arbetet för skogs
förvaltare Daniel Lindberg och hans kolleger på Fortifikationsverket.
TexT VikToria Myrén FoTo Melker daHlsTrand 

Granbarkborren
Går Till aTTack
– granbarkborren kommer till skogsområden 
som redan är försvagade på något sätt, säger 
daniel Lindberg. 

Han visar oss ett område så kallad grovskog 
som är hårt angripet av granbarkborren och 
säger att området troligtvis angreps på grund  
av fjolårets torra väder vilket stressade skogen. 

– du ser ju marken här, det är i princip bara 
sten, det finns inget som kan binda fukten.

Han säger att det nu finns två vägar att gå. 
– antingen så hugger man igenom hela 

beståndet och tar både det som är friskt, som går 
till timmer, och det som är angripet, som blir mas-
saved. eller så låter man det vara och bli ett na-
turvårdsområde – i förlängningen dör ju träden, 
sedan kommer svampen, det är naturens gång. 

träden angreps under 2018 och är nu även 
fulla av granbarkborrens naturliga fiender. det  
är framför allt andra insekter såsom rovskal-
baggar, parasitsteklar, parasitflugor, men även 
fåglar, särskilt hackspettar utnyttjar barkborrar 
som föda. 

Med hjälp av 
drönaren kan 

du göra skogliga  
beräkningar, upp-

skatta volymer och 
därmed uppskatta 

dina intäkter.

”

Men det är 
två joysticks 

och jag har kört 
ganska mycket 
skogsmaskin, så 
det är lite samma.

”

Träd attackerat av granbarkborre. Insekten gräver 
gångarna i stammen och lägger ägg under barken.

Daniel Lindberg och Karin Alm tar hjälp av en drönare för att få bättre koll på skogen.

Karin Alm, arrendeförvaltare.

En handdator ger skogsförvaltarna full koll på fastigheterna.

Daniel Lindberg, skogsförvaltare.

Att ta hjälp av en drönare ökar säkerheten  
för en ensam skogsförvaltare.



2018 års bränder, framför allt den stora 
branden i älvdalen, var en stor ansträng-
ning för hela samhället, inte minst Fortifi-
kationsverket.

Men bränderna fick också den gamla 
Fortverksandan att visa upp sig från sin 
bästa sida, när medarbetarna närmast 
köade för att få avbryta sina semestrar 
och hjälpa till. Det är något som kan tas till 
vara i Fortifikationsverkets viktiga roll i 
uppbyggnaden av ett nytt och kraftfullare 
totalförsvar, enligt Björn torstenson, total-
försvarssamordnare, och tomas Svanfeldt, 
beredskapsstrateg.

– Bränderna blev ett momentum för 
Fortifikationsverket. De visade att det finns 
en mental beredskap för en kris, trots att 
vi inte har övat för den typen av händelser. 
Den vetskapen har nu sjunkit in i organi-
sationen, från generaldirektör till yttersta 
linjen, säger tomas Svanfeldt.

Ett totalförsvar kan förenklat beskrivas 
som att alla inblandade myndigheter utför 
åtgärder som stöder Försvarsmakten. Den 
militära delen av detta leds också av För-
svarsmakten, medan den civila delen på 
central nivå leds av Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB). För Forti-

fikationsverkets del innebär det att kunna 
klara av kärnverksamheten under skärpt 
eller högsta beredskap.

– Som att förvalta de anläggningar, lo-
kaler och mark som krävs för att Försvars-
makten ska kunna lösa sin uppgift. och att 
planera, reparera och bygga om Försvars-
makten så önskar, säger Björn torstenson. 

Fortifikationsverkets del i det civila för-
svaret handlar om att bidra med fortifika-
torisk kompetens, det vill säga skydds och 
anläggningsteknisk kompetens till myndig-
heter, regioner/landsting, kommuner och 
företag. 

En erfaren överstelöjtnant och en tidigare poliskommissarie ska leda Fortifikations
verkets arbete inom totalförsvaret. Som nya inom myndigheten har de snabbt insett  

att deras viktigaste verktyg är engagerade och lojala medarbetare.
TexT ToMas eriksson bild TT, JoHan danielson, FörsVarsMakTen

Totalt ansvar
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“Arbetet under bränderna  
sommaren 2018 visade  
att det finns en beredskap för 
kris inom Fortifikationsverket, 
hela vägen från generaldirektör 
till yttersta linjen“, konstaterar 
beredskapsstrategen  
Tomas Svanfeldt.
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ForTiFikaTionsVerkeT Hade under 
sommaren 2018 fem bränder på sina marker 
där närmare fyratusen hektar stod i lågor. 
En liknande kris har myndigheten aldrig 
varit i närheten av. Men med en ökad spän-
ning i omvärlden och problem kopplade till 
klimatförändringarna kan det snart vara 
dags igen. Så för att dra lärdom av som-
marens insatser bad Fortifikationsverket 
Försvarshögskolans Centrum för totalför-
svar och samhällets säkerhet att utreda hur 
krisen hade hanterats.

– Vi ville lära oss vad vi gjort bra och 

vad vi gjort mindre bra. Det gäller inte bara 
enskilt för brand, utan är kopplat till ett 
större perspektiv, för att öka krishante-
ringsförmågan generellt. nästa år kan det 
vara översvämningar eller något annat, 
säger tomas Svanfeldt, beredskapsstrateg 
vid Fortifikationsverket.

bra, men improviserat
och mycket gjordes bra. Utredarna lyfter 
fram flera positiva komponenter i krishan-
teringen: som initiativförmåga, improvisa-
tion, engagemang och att många ville och 

kunde göra en insats. Samtidigt påpekas att 
många av aktionerna var spontana, i stället 
för byggda på inövade rutiner. Så här sam-
manfattas några av de viktigaste områdena.

krisberedskap: Myndigheten fungerar 
bra i vardagen, men är inte van vid så stora 
händelser. Bör skapa en organiserad om-
världsbevakning, fungerande larmkedjor, 
en regelbunden rapportering om händelser 
på fastigheterna och en standardiserad 
krisorganisation.

organisation: Bör hitta en standardi-
serad organisering så att alla känner igen 
sig oavsett var de kommer, och det på alla 
nivåer. En tiBliknande funktion på region-
nivå föreslås.

Förmåga: Fortifikationsverket visade 
god kreativitet under branden. Men borde 
för bereda ett antal förmågor, exempelvis 
bättre samband, fler terrängfordon och 
kartor för effektivare ledning.

Hr och personalresurser: Fortifikations-
verkets personalstyrka är villig att hjälpa 
till lite extra, en resurs att ta vara på. Men 
det bör byggas en långsiktig uthållighet med 
scheman och rutiner som gör att personal 
inte sliter ut sig, det gäller även ledning.

övning: Eftersom Fortifikationsverket 
sällan har kriser rekommenderas övningar, 
allt från table topspel till deltagande i  
nationella totalförsvarsövningar.

 
På väg att genomföras
Enligt tomas Svanfeldt bekräftar utred-
ningen den bild som finns inom Fortifika-
tionsverket, och flera av rekommendatio-
nerna är redan på väg att genomföras.

– Vi håller på att bygga upp en stabs
organisation, enligt natostandard. inför 
sommaren ska varje enhet se över sitt  
semesteruttag så att det alltid finns folk 
på plats. Vi ska också se över materiel, som 
fordon och personlig utrustning, så att det 
finns en tillräcklig lägstanivå oavsett var i 
landet en kris uppstår, säger han.

– Vi utbildar även vår personal, så att den 
kan jobba på samma sätt i kris som i vardag. 
Efter den utbildningen får man testa kun-
skaperna i en övning. n

Men för att kunna bidra till att höja lan-
dets förmåga måste Fortifikationsverket 
stärka sin egen förmåga. En stor del i det 
arbetet handlar om att utbilda och öva med-
arbetarna. Ett antal åtgärder har därför 
vidtagits, bland annat att:

alla medarbetare har krigsplacerats.
– totalförsvarsplikten gäller alla med-

borgare mellan sexton och sjuttio år. Med 
krigsplaceringen säkerställer vi tillgång till 
personal under höjd beredskap eller krig. 
Det ställer i sin tur krav på vidareutbildning, 
för det kan hända att de måste göra saker 
som de inte gör i sitt vanliga jobb, säger 
tomas Svanfeldt. 

en struktur för ledning och styrning i 
beredskap.

– i ett krisläge ska vi arbeta utifrån en 
funktionsindelad stabsorganisation, enligt 
en standard som utgår från natos och MSB:s 
strukturer och som används av de flesta 
myndigheter, landsting och kommuner. Men 
ska man ha en operativ stab för att hantera 
händelser, centralt och regionalt, innebär det 
att personal måste tas ut till funktioner i den 
staben och utbildas i stabsmetodik. Utbild-
ningen måste följas upp av övningar.

analys av materiel och resurser.
– Regeringen kräver att alla totalför-

svarsmyndigheterna ska ha en uthållig 
het i tre månader. Vi måste analysera vad 
det innebär, och om vi klarar det med  
befintlig bemanning, vilken utrustning 
personalen ska ha och om vi har rätt antal 
och typer av fordon. Vi måste också ha till-
gång till de förnödenheter som krävs för att 
klara uppdraget, som mat, drivmedel och 
reservdelar.

Just nu har arbetet med att understödja 
totalförsvarsövningen tFÖ 2020 hög prio-

ritet inom Fortifikationsverket, som har 
dubbla roller i övningen. Det handlar dels 
om arbetet att som förvaltare av mark och 
byggnader göra övningen möjlig, dels om att 
vara en del av övningen.

– att hjälpa till med övningen ligger i vårt 
ordinarie uppdrag. Där håller vi, i samver-
kan med Försvarsmakten, redan på med att 
bygga upp de faciliteter som krävs. Sedan 
ansvarar jag för planeringen av Fortifika-
tionsverkets uppgifter i själva övningen, 
som styrs av Försvarsmaktens och MSB:s 
övergripande planering, berättar Björn 
torstenson.

tFÖ 2020 har flera övningstillfällen där 
myndigheter, länsstyrelser och kommuner 
är engagerade. Parallellt med tFÖ 2020  
genomför Försvarsmakten sin övning  
aurora 2020 under maj–juni 2020.

– Det är i slutet av tFÖ 2020 vi förväntar 
oss att vi ska lägga vår största kraft. Jag 
gissar att vi då övar på en krigssituation, 
där landet gått upp i högsta beredskap. 
Det kan vara cyberattacker, sabotage mot 
infra struktur, terrorattentat eller avskurna 
transporter av livsmedel, men också mili-
tära angrepp, säger tomas Svanfeldt. n

bra jobb som  
behöver struktur

Fortifikationsverket hanterade sommarens bränder 
bra. Men för att stärka ett framtida totalförsvar 
krävs ett mer strukturerat arbete. det är slutsatsen  
i en utvärdering från Försvarshögskolan.
TexT ToMas eriksson  

Vi ville lära  
oss vad vi  

gjort bra och vad vi 
gjort dåligt. Det är 
kopplat till ett större  
perspektiv, för att 
öka krishanterings-
för mågan generellt. 

Vi ska också  
se över materiel, 

som fordon och per-
sonlig utrustning, så att 

det finns en tillräcklig 
lägstanivå oavsett  

var i landet en  
kris uppstår.

 

””

Fortifikationsverket har en viktig roll i totalförsvaret, både genom att förvalta anläggningar och mark för Försvarsmakten, men också att bidra med  
fortifikatorisk kompetens till det civila försvaret. För att höja landets försvarsförmåga måste Fortifikationsverket höja sin egen förmåga, till exempel 
genom utbildningar i kommunikationssystemet Rakel.

Försvarshögskolans utredning visar att Fortifikationsverket gjorde ett gediget jobb under bränderna 
sommaren 2018. Men att arbetet byggde mer på spontana aktioner än på inövade rutiner.

Tomas Svanfeldt och Björn Torstenson leder  
Fortifikationsverkets arbete för totalförsvaret. 
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i kortHet

år 1968 var året när regeringen före-
slog femdagarsvecka i skolan, Sveriges 
första pizzeria öppnade och Claes 
göran hedenström vann Melodifestiva-
len med ”Det börjar verka kärlek, banne 
mig”. Samt året när Martin lundmark 
började på Fortifikationsförvaltningen. 

Det var en klasskamrat till Martin 
som försökte övertala sin chef om att 
han borde få söka en plats, trots att 
ansökningstiden hade gått ut.

– Ja, ja. ta hit fanstyget så vi får 
titta på honom, suckade chefen.

Martins norrbottniska löste  
upp knutarna. Chefen var norr  
län ning och anställde av princip bara 
norrlänningar, så jobbet på Forti
fikationsförvalt ningens vägoch  
vattenbyggnadsbyrå var Martins.

Sedan bytte han med ojämna mel-
lanrum jobb.

• 1981 blev han ansvarig projektör 
för bränsleledningar under marken i 
samband med att flygplanet Viggen 
introducerades.

• 1984 blev han biträdande skydds-
inspektör för ammunitions och driv-
medelsförråd.

• 1995 utbildade han sig till fastig-
hetsförvaltare.

nu, vid 74 års ålder, är han beredd att 
helt släppa lönearbetet, som de senaste 
nio åren handlat om att i några dagar 
i månaden sanera olja i de gamla driv-
medelsdepåerna i Ytterby gruva. han 
är mycket nöjd med att ha tillbringat ett 
helt arbetsliv hos samma arbetsgivare.

– Jag har alltid kunna välja arbets-
uppgifter utifrån mina intressen och 
aldrig stött på något större motstånd.  
och det har alltid varit god stämning, 
till och med när vi var inspektörer av 
sprängämnes och drivmedelsförråd 
var vi väl sedda och betrodda. 

 
naMn: martin Lundmark. ålder: 74 år.
FriTidsinTresse: sommarhus, fiske från  
båt och flotte, jobb i trädgård.
FaMilJ: sambo, två barn.

Ytterby gruva ser inte mycket ut för 
världen, men det är en unik plats som 
geo loger och kemister länge vallfärdat 
till. För här har flest grundämnen i hela 
världen upptäckts och nyligen förärades 
gruvan med utmärkelsen historiskt land-
märke, av europeiska kemisamfundet, 
EuChemS.  

Syftet med utmärkelser är att upp-
märksamma platser som har ”en central 
roll inom vetenskapen om kemi”. 

Cirka 140 personer var på plats en 
lördag i slutet av april för att fira utmär-
kelsen och få en guidad tur in i gruvans 
långa tunnlar.  

– Många av de mineraler och metaller 
som hittats här är livsviktiga i de sofis-
tikerade teknologier som används i dag, 
berättade Pilar goya, ordförande för Eu-
ChemS för besökarna.

– Den passar inte in i vår fastighets
portfölj, säger karlMartin Svärd, enhets-
chef på Fortifikationsverket. 

han berättar att det är själva gruvan 
samt den mark som klassats som fornläm-
ning som ska ingå i en riktad försäljning 
till den nybildade stiftelsen Ytterby gruva.

– områdets kommersiella värde är 
begränsat och varken naturvårdsverket, 
Statens fastighetsverk eller Vaxholms 
stad är intresserade av att ta över, så vi 
tror att stiftelsen är bäst lämpad att  
göra det.  

Stiftelsens vision är bland annat att 

skapa en museibyggnad i anslutning till 
det gamla dagbrottet, med en hiss som 
leder besökarna ned i det gamla gruv-
schaktet.

10 000 
så många hektar av Fortifikationsverkets mark upplåtes till jordbruksverksamhet  
i form av arrenden till lantbrukare. jordbruket hjälper till att hålla landskapet öppet 
och välskött, vilket gynnar den biologiska mångfalden. arrenden sköts i tätt  
samarbete med statens fastighetsverk.

söker ny kompetens

soM ny Hr- och kommunikationsdirektör 
vid Fortifikationsverket är Perolof Stålesjö 
mycket nöjd med alla kunniga kolleger som 
han möter på sin nya arbetsplats. Men han 
ser ändå utmaningar med kompetensförsörj-
ningen. Fler uppgifter från Fortifikationsver-
kets största kunder kräver fler kompetenta 
medarbetare, framför allt drifttekniker och 
ingenjörer med fortifikatoriskt kompetens. 

Detta sammanfaller dess-
utom med stora pensions-
avgångar.

– Dessutom kan det 
krävas upp till ett års 
intern utbildning innan 
en drifttekniker eller 

förvaltare blir självgående hos oss, vilket är 
en extra utmaning, säger han.

Man kan också se saken från den ljusa 
sidan. Fortifikationsverket har en låg per-
sonalomsättning, de flesta som kommit in 
trivs och stannar. En orolig omvärld som lett 
till ett ökat försvarsintresse har också gjort 
verksamheten mer känd och uppskattad.

– Ett fokus på totalförsvaret är positivt, 
även om anledningen till det kan kännas 
obehaglig. För många som arbetar hos oss 
är det inte bara ett jobb, utan också en vilja 
att göra samhällsnytta genom att delta i 
uppbyggnaden av Sveriges försvarsförmåga, 
säger Perolof Stålesjö.

”Visa vilka vi är”
nu är vi inne på ett av hans favoritområden, 
att hitta vägar att locka nya medarbetare. 
han har tidigare arbetat i Försvarsmakten 
med bland annat employer branding, i det 
fallet med att få Försvarsmakten att bli sedd 
som en arbetsgivare som alla andra.

– Jag ser att det finns ett behov av att 
visa att det är attraktivt att jobba på Forti-
fikationsverket. Vi måste visa upp oss i vår 
fulla skrud genom att berätta vilka vi är, vad 
vi gör, vilka jobb vi kan erbjuda och vilka 
interna karriärvägar som finns.

Vilka yrkesgrupper söker ni?

– Vi behöver hitta folk med både yrkes
erfarenhet och rätt grundutbildning. Drift-

tekniker letar vi i första hand med bak-
grund från gymnasiets yrkesutbildningar 
och yrkeshögskolor. Fastighetsingenjörer 
och projektledare söker vi med bakgrund 
på tekniska högskolor och universitet

Vilka jobb kan ni erbjuda?

– Vi har Sveriges mest intressanta fas
tighetsbestånd. Det gör att många tjänster 
som kanske låter ”vanliga” blir spännande 
hos oss. Vi behöver till exempel fler pro-
jektledare som har kapacitet att leda och 
driva stora byggprojekt runt om i landet. 
och det som är mest spännande är det vi 
pratar minst om, det slutna beståndet. Jag 
ser många intressanta uppgifter här för en 
engagerad tjej eller kille.

På tal om tjejer, hur ska ni få fler kvinnor 

till Fortifikationsverket?

– i dag är vi cirka tjugo procent kvin-
nor, vilket vi naturligtvis inte är nöjda med. 
här måste vi tillsammans med branschen 
arbeta för att påverka ungdomar, redan i 
högstadiet och framför allt tjejer, att välja 
teknisk inriktning.  n

Fortifikationsverket behöver fler drifttekniker, fastighetsingenjörer  
och projektledare. PerOlof Stålesjö leder jakten på ny kompetens.
TexT ToMas eriksson  FoTo Fredrika oTTosson

landmärke 
för kemister...

Tar pension  
– efter 51 år

...men nu säljs ytterby gruva!

Per-Olof Stålesjö.

– Vi har Sveriges mest 
intressanta fas tig-
hetsbestånd. Det gör 
att många tjänster som 
kanske låter ”vanliga”  
blir spännande hos oss, 
menar Per-Olof Stålesjö.
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Vi sTår i krysseT mellan F7:s två rull-
banor och ser totalt sex Jasplan landa och 
taxa in mot depån. Det är en tydlig skillnad i 
asfaltsfärgen mellan den södernorrgående 
banan 01–19, och väst–östgående 11–29. 
Bana 01–19 är nämligen helt ny.

– Det går knappt att jämföra hur den 
var innan med hur den är nu. Fogarna är 
borta så för piloterna är den mycket mju-
kare att landa på, säger henrik Wiklund, 
flygplatschef på Skaraborgs flygflottilj F7, 
knutpunkten för Sveriges militära trans-
portflyg och utbildningsförband för Jas 39 
gripenpiloter.

Varje vecka sker här i genomsnitt två-
hundra starter och landningar, merparten 
på 01–19 på grund av vindförhållandena. 
Men sedan 2017 har verksamheten fått 

anpassa sig efter ett av de största bygg-
projekten som flottiljen upplevt sedan den 
grundades 1940. 

– Under en av Fortifikationsverkets dag-
liga rutininspektioner i april 2014 konstate-
rade vi en sprickbildning som kom sig av att 
vatten trängt igenom beläggningen ned till 
betongplattan. när det fryser och tinar släp-
per bindemedlet i asfalten så att bärigheten 
påverkas, förklarar Fortifikationsverkets 
förvaltare lennart Johansson.

bristande bärighet
Under en period räckte det med temporära 
lagningar, men i december 2016 kunde 
bärigheten inte längre garanteras och flyg
förbud infördes. i oktober året därpå kom 
ett regeringsbeslut på en investering på  

350 miljoner kronor, all trafik flyttade över 
till bana 11–29 och entreprenören Skanska 
fick klartecken att sätta i gång. hela den be-
fintliga bankonstruktionen samt ytter ligare 
några decimeter skulle schaktas bort och 
enligt markundersökningarna behövdes 
kalkstabilisering på en mindre yta. Men vid 
framschaktningen konstaterades att hela 
ytan var tvungen att stabiliseras, och att 
det dessutom krävdes både kalk och ce-
mentstabilisering eftersom det fanns inslag 
av silt, finkorning jord, i leran.

– Enligt Skanskas nya tidsplan skulle 
arbetet inte bli klart förrän till sommaren 
2019, men det gick Försvarsmakten inte med 
på, så vi fick börja undersöka möjligheterna 
till en forcering. 

– lösningen blev att arbeta dygnet runt 

alla vardagar samt vissa helger i stället för 
att enbart jobba 06–22 vardagar , säger  
lennart Johansson.

Tun påverkades
nytt beslut krävdes från tillsynsmyndighe-
ten Försvarsinspektören för hälsa och miljö 
och stor hänsyn togs till boende i tun, det 
lilla samhället öster om flottiljen. inte nog 
med att de fick utstå mer buller på grund av 
att alla plan nu startade och landade i deras 
riktning, de skulle också behöva leva med 
att ungefär en lastbil med släp per minut 
skulle köra genom samhället dag som natt 
under den mest intensiva byggtiden. 

– De föredrog en kortare och mer inten-
siv störning framför en mer långdragen. 
Vi erbjöd alla hotellrum på annan ort, men 
det var ingen som ville ha det. En dam som 
bor bara några meter från vägen bad mig 
till och med att tacka chaufförerna för att 
de körde så hänsynsfullt så hon kunde sova 

med öppet fönster hela sommaren, berättar 
lennart Johansson.

att stabilisera lera är ett avancerat arbete 
och tekniken som valdes är så pass ovanlig 
i Sverige att dansk expertis fick särskilt 
tillstånd för att utföra jobbet på ett skydds-
objekt. kalk och cement frästes ned 35 centi-
meter och komprimerades, ett tidskrävande 
etapparbete där man måste ta hänsyn till 
bansträckningens olika jordarter och stän-
digt kontrollera bärigheten. En start och 
landningsbana för militärt flyg behöver 
dessutom vara extremt jämn: toleransen för 
höjdskiftningar är bara tre millimeter på fem 
meter. Den mäts genom att alla gpskoordi-
nater och höjder i längd och sidled läggs i en 
lista som sedan skickas till utsättaren. 

– Men Försvarsmaktens radioutrustning 
störde signalen, så under en viss tid fick den 
stängas av för att maskinerna skulle få rätt 
signaler, säger lennart Johansson.

Den extremlånga vintern 2018 gjorde att 

arbetet inte kunde komma i gång förrän i 
april. och den ovanligt varma sommaren 
gjorde jobbet tufft ute på den skugglösa 
banan, särskilt under asfalteringen.

– Då var det många som var tacksamma 
för kvälls och nattskiften, säger lennart 
Johansson.

Under tolv veckor med början i juli stäng-
des all flygtrafik ned, även den på 11–29, 
eftersom arbetet då kommit till krysset 
mellan de två banorna. krigsberedskapen 
fick tillfälligt flyttas till annan ort. arbetet 
kröntes med åtta dagar av den sista asfalts
läggningen som gjordes i ett svep: banans 
fulla längd i åtta vändor för att undvika tvär-
gående skarvar. hela tiden var tempo och 
precision avgörande för entreprenören.

Vite räknades i minuter
– De hade vite som räknades i minuter om 
de inte höll sluttiden med bankrysset. nor-
malt räknas det per vecka. Det gick bra och 
de hade dessutom fantastisk tur. asfalten är 
känslig för nederbörd, men det började inte 
regna förrän precis efter att de hade gått i 
mål, säger lennart Johansson.

Fortfarande pågår en del kringarbeten, 
men piloterna som lyfter och landar på 01–19 
i dag gör det på en av Sveriges mest tekniskt 
avancerade rullbanor, med en bredd, längd 
och bärighet som ger Försvarsmakten goda 
förutsättningar för framtiden.

– Det här är en bana att vara mycket stolt 
över, säger flygplatschef henrik Wiklund.  n

År 2016 tvingades Försvarsmakten stänga ned Skaraborgs flygflottilj F7:s huvud
rullbana på grund av alldeles för dålig bärighet. I dag är den 2 300 meter långa banan  
nyöppnad efter en komplicerad byggprocess som innefattat allt från förseningsvite 
per minut till extremväder och dygnetruntarbete. 
TexT soFia eriksson FoTo Tobias andersson

Hårt jobb ger
mjuk landning

Fälthållningsledare Claes Nilsson, flygplatschef Henrik Wiklund, förvaltare Lennart Johansson och objektledare  
Maria Södergran inspekterar den nya rullbanan. Till höger flygplatschef Henrik Wiklund.

Den nya rullbanan är 
2 300 meter lång och 

45 meter bred med 
moderna inflygnings-
tekniska hjälpmedel. 

350 miljoner kronor var 
kostnaden för att bygga 

om från grunden. 

På F7 utbildas alla  
Jas 39 Gripen-piloter. 
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Historia

och bunkrar redan innan krigsutbrottet och 
detta fortsatte man med så att en samman-
hållen linje kom att sträcka sig från hal-
landsåsen till Blekinge. Dessa värn var av 
olika typer, vanligast var kulsprutevärn.

Från sommaren 1940 byggdes också 
befästningar längs gränsen mot norge. 
Det rörde sig om fältbefästningar som 
efterhand stärktes med betongvärn, 
stridsvagns hinder och liknande anlägg-
ningar. Ett viktigt steg togs 1941 med pro-
jekteringen av en underjordisk berghangar 
på F9 vid Säve utanför göteborg. Det blev 
världens första anläggning i sitt slag, den 
tog två år att färdigställa och blev 8 000 
kvadratmeter stor. Den hade fyra tunnelin-
farter, innehöll verkstäder, förläggningar, 
ledningscentral och hade plats för cirka 
fyrtio flygplan.

 
det underjordiska sverige
Världskriget följdes av det kalla kriget. i 
Sverige medförde detta en satsning på flyg-
vapnet med byggandet av fler berghangarer, 
nu mot kärnvapen. Under perioden 1950–55 
byggdes berghangarer vid F8 Barkarby,  
F13 norrköping, F16 Uppsala och F18 tul-

linge. Dessutom byggdes ytterligare en 
berghangar vid F9 då gamla berget inte 
skyddade mot kärnvapen. Vid exempelvis 
F9 var det nya berget 22 000 kvadratmeter 
stort, bestod av tre så kallade skepp, hade 
en takhöjd om fem meter, hade två tunnel
infarter och var avsedd för cirka tjugo 
flygplan. Samtidigt med berghangarerna 
startade en utbyggnad av underjordiska 
ledningscentraler, radaranläggningar och 
liknande.

armén fortsatte att bygga och moderni-
sera de anläggningar som byggts under be-
redskapstiden. i norrbotten byggdes den så 
kallade kalixlinjen ut och försågs med fasta 
artilleribatterier med pjäser och torn som 
hämtades från örlogsfartyg. Stridsvagns-
torn togs från skrotade stridsvagnar och 
placerades på bunkrar, framför allt längs 
kusterna men även vid flygbaser.

införandet av militärområdesorganisa-
tionen under 1960talet medförde att ett 
antal ledningsplatser för gemensam militär 
och civil ledning byggdes. även dessa stora 
anläggningar gjordes kärnvapensäkra med 
mycket komplicerade ”stötdämpningsfunk-
tioner”.

 kustartilleriet genomgick två stora 
förnyelseprocesser under 1960- och  
80talen. år 1958 byggdes det första batte-
riet med tre 7,5 centimeters kanoner i  
pansarkupoler. när projektet avslutades 
1974 hade trettio sådana kärnvapen
skyddade batterier byggts från hemsö  
till Marstrand. Förnyelsen fortsatte med 
anläggandet av sex batterier med 12 cen-
timeters kanoner, likaledes med tre pjäser, 
där varje pjäs var en egen fästning. Batte-
rierna byggdes vid trelleborg, Ystad, Slite, 
landsort, Söderarm och holmögadd  
mellan 1971 och 1983.

 
Fartyg i berg
Det största byggprojektet var örlogsbasen 
Muskö i Stockholms skärgård. Sprängnings-
arbetena började 1950 och arbetet var klart 
1969.  Den totala ytan är större än gamla stan 
i Stockholm.

år 2004 inleddes en avveckling av  
Musköbasen, men nu är marinledningen i 
färd med att flytta in i berget igen.  n

Thomas Roth är 1:e intendent 
vid Armémuseum.

Under och efter andra världskriget började det svenska försvaret gräva sig in och  
ned i berg. Fler berghangarer för flygvapnet, kustartilleri och bergrummet vid Muskö, 
större än Gamla stan, var byggda för att stå emot en kärnvapenattack.  
Thomas Roth berättar om en period fylld av gigantiska byggprojekt.
TexT THoMas roTH  FoTo inGela andersson, ForTiFikaTionsVerkeT   

Historia

befästningarnas tid

15,2 centimeters pjäs vid Landsorts fyr. Pjäsen var i bruk från 1938 till mitten av 1960-talet.

En del av Skånelinjen 
längs Hanöbukten. 
Sex kulsprutevärn kan 
skymtas.

12 centimeters  
tornautomatpjäs m/70, 
ERSTA, på Landsort.

 

När arbetet 
var klart 1969 

fanns två jagardockor, 
en ubåtsdocka, en 
verkstadsslip, verk-
städer, sjukhus och 
ledningsfunktioner i 
Musköberget.

”

FörsVarsbesluTeT 1936 har beskrivits 
som en upprustning, men var snarare ett 
avbrott på den nedrustning som följde av 
1925 års beslut. För fortifikationens del 
innebar beslutet att Fortifikationskåren 
bildades och kårchefen blev chef för armé  
f örvaltningens fortifikationsstyrelse.  
Fortifikationsofficerare fanns även i  
Marinförvaltningens fortifikationsavdel-
ning och Flygförvaltningens byggnads-
avdelning. Dessa kom att verka till 1948 då 
Fortifikationsförvaltningen bildades. av 
rikets tre fästningar (befästningsområden) 

lydde Boden under armén, medan Vaxholm 
och karlskrona tillhörde marinen.

 anläggandet av Bodens fästning 1900 
innebar att krigsmakten fick erfarenhet av 
att bygga i berg, en väsentlig kunskap.

utbyggnad längs kusten
Redan 1933 beslutades om utbyggnaden 
av havsbandslinjen i Stockholms skärgård. 
artilleripjäser, inklusive pansartorn, flyt-
tades från de inre delarna av skärgården ut 
till landsort, Mälsten, Sandhamn och Söder-
arm. arbetena var klara 1937. Efter krigs

utbrottet fortsatte arbetena och huvuddelen 
av kustartilleriet i Stockholms skärgård var 
utbyggt 1941. Vid krigsslutet bestod Stock-
holms kustartilleriförsvar av åtta tunga 
batterier med kalibern 15 centimeter eller 
grövre och nästan femtio lätta batterier.

liknande utbyggnader skedde i Blekinge, 
utanför göteborg, i Skåne, på ett par platser 
längs norrlandskusten samt på norra got-
land och Fårö. i Skåne anlades till exempel 
tunga batterier i helsingborg, trelleborg 
och Ystad. längs den Skånska sydkusten 
hade man börjat anlägga olika typer av värn 
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avsändare:
Fortifikationsverket
631 89 eskilstuna

blysPröJsad enkelbåGe med storm-
järn. Stubbhake och bladformat gångjärn. 
Ett par exempel på unika detaljer på kultur-
historiskt omistliga byggnader från slutet 
av 1700talet på Marinbasen i karlskrona. 
ingela andersson, kulturarvsspecialist på 
Fortifikationsverket, blev uppmärksammad 
på behovet av en inventering av de kultur-
skyddade byggnadernas fönster och dörrar. 
Ett urval av sexton byggnader från olika 
epoker, som amiralitetskyrkan från 1685 
till MtBhallen från 1942, har dokumente-
rats i en fönster och dörrinventering.

– Statliga byggnadsminnen kräver en 
särskild kompetens hos dem som ska sköta 
underhållet. Dokumentationen är tänkt 
som underlag för hantering och underhåll 
av fönster och dörrar så att byggnadernas 

särdrag och kulturhistoriska värden beva-
ras, säger ingela andersson.

Uppdraget att göra inventeringen gick 
till 1:e antikvarie Jimmy Juhlin vid Blekinge 
museum, i samarbete med Fortifikations-
verket fastighetstekniker niclas ingaskär.  

– Jag överraskades av att det var så 
många originaldetaljer på fönster och dör-
rar bevarade, men också av att vi upptäckte 
åtgärder och ingrepp utan dokumentation 
eller tillståndsbeslut, säger Jimmy Juhlin.  
han såg antikvariska värden i mer eller 

mindre bortglömda byggnader som hamp-
förrådet från 1805 med gedigna original
arbeten i framför allt fönstren. 

– Pärlan av pärlor, som jag ser det, är Sli-
pens maskinhus från 1944. inte bara fönster 
och dörrar utan hela byggnaden är intres-
sant. Där finns bland annat en besynnerlig 
fönsterkonstruktion som jag inte har stött 
på tidigare, säger Jimmy Juhlin. 

– även den östra gaveln i inventariekam-
mare 2 har ett fantastiskt trappstegsformat 
fönsterparti med munblåst glas. 

niclas ingaskär har arbetat med under-
håll av Marinbasens kulturarv i fjorton år, 
varav tio år med fönsterrenovering. Det var 
han som påtalade behovet av en antikva-
risk dokumentation av fönster och dörrar, 
många unika och i original, ofta special-
gjorda på örlogsbasen.  

– renovering av gamla originalfönster 
är ett hantverk som kräver kunskap, tid 
och varsamhet. Jag ser helst att vi här i 
karlskrona, som har erfarenheten, gör 
dessa renoveringar själva. Men det känns 
skönt att vi nu har konkreta riktlinjer för 
underhåll och renovering i upphandlingen 
av entreprenörer, säger niclas ingaskär. n

dörrar till historien
Fönster och dörrar väcker ofta känslor, inte enbart hos antikvarier.  
Men hur ska de underhållas för att bevaras till kommande generationer?  
TexT Monica sTrandell  bild JiMMy JuHlin, blekinGe MuseuM, ForTiFikaTionsVerkeT

Jag överraskades 
av att det var så 

många originaldetaljer. ”

Huvudentré på Amiralitetskyrkans norra sida, pardörrar klädda i hyvelpanel. 
överst: Ålderdomliga bladformade gångjärn med stubbhake på Chapmansporten från 1781.

närmast och överst: Fönsterpartiet på Inventariekammare 2 från 1843  
som ger ett himmelskt dagsljus. 


