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Så får Gotland ett nytt regemente
En viktig del av totalförsvaret

Många möjligheter för rensad mark

fortifikationsverket.se

En säker värd – för 
en säkrare värld

Projektledare  
Per Falkgren  
inspekterar ett  
pågående bygg- 
arbete vid det  
nya regementet  
på Gotland.
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Innehåll

Det här är 
Fortifikationsverket

Fortifikationsverket äger regements-
byggnader, kontor, träningsanläggningar, 
verkstäder, skjutbanor, hamnar, flygplatser, 
anläggningar under jord och den mark som 
försvaret övar på.  

Runt 700 anställda arbetar med ett fastig-
hetsbestånd som sträcker sig från Treriks-
röset i norr till Ystad i söder.  n 

FORTIFIKATIONSVERKET är en av Sveri-
ges största fastighetsägare med expert-
kunskaper inom fortifikation, det vill 
säga skydds- och anläggningsteknik.  
Fortifikationsverket ser till att försvaret 
har väl fungerande marker, anläggningar 
och lokaler för sin verksamhet, och 
bidrar därmed till en ökad försvarsför-

måga och stärkt samhällsberedskap. 
Myndighetens historia sträcker sig 
tillbaka till år 1635 när Fortifikationen 
bildades. 

Utifrån säkerhetsläge, militärtekno-
logisk utveckling och politiska ström-
ningar har arbetet med att förvärva, 
bygga och förvalta försvarsfastigheter 

fortsatt samtidigt som en unik fortifika-
torisk kompetens utvecklats.

Höga krav på säkerhet och sekretess 
genomsyrar allt arbete. Visionen är att 
vara en säker värd för en säkrare värld. 
En säker värld är också en hållbar värld 
vilket innebär att ett stort ansvar tas  
för miljön.

Nio flygfält finns på våra marker. Vi under-
håller rullbanor, belysning, hangarer och 
allt som krävs för att en trygg och säker 
flygverksamhet. Flygfälten används till 
exempel för JAS-plan, helikoptrar och till 
viss del för civil verksamhet.

Vi förvaltar 29 byggnadsminnen be-
stående av 300 byggnader och befäst-
ningsanläggningar. Många används i 
försvarets verksamhet, andra kan på 
grund av sitt läge inte säljas men ska 
bevaras till eftervärlden.

Vi äger och ansvarar för  
för valtning av 372 000 hektar 
mark. Vidsel, Älvdalen, Villings-
berg och Revingehed är några 
av de områden som erbjuder 
försvaret vidsträckta övnings-
möjligheter.

100 000 hektar av vår mark 
består av skog. Den sköts 
enligt gröna skogsbruksplaner 
med bland annat hyggesfritt 
skogsbruk och hänsyn till 
utökade livsmiljöer för fåglar, 
insekter, svampar och lavar.

Vi har ungefär  
5 000 försvarsanlägg-
ningar, allt från små 
bergrum till stora 
ledningscentraler un-
der jord. Tillsammans 
med våra entrepre-
nörer sköter vi även 
350 mil väg.

Hamnar un-
derhålls och 
anpassas till 
försvarets verk-
samhet. Förutom 
kajplatser krävs 
ofta utrymmen 
för reparation och 
underhåll.

Kungsholms fort i Karlskrona 
är en av Fortifikationsverkets 
kronjuveler. Nyttjandet har 
gått upp och ner under 300 år, 
men nu rustar vi fortet för en 
utökad verksamhet. Fortet är 
en del av världsarvet Örlogs-
staden Karlskrona. 

6 400 byggnader finns i Fortifika-
tionsverkets bestånd. Det är allt 
från enkla förråd till kontorshus, 
flygtorn, hangarer och högtekno-
logiska utbildnings lokaler. 

Följ oss på 
sociala medier.
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Det första nya regementet på nära fyrtio år  
växer just nu fram på Gotland. När alla tillstånd väl 

blev klara är det dessutom byggt i rekordfart.
TEXT TOMAS ERIKSSON  BILD KARL MELANDER

Regemente i rekordfart

Entré på gymnastiksal  
färdigställs vid Gotlands  
nybyggda regemente.  
Gymnastiksalen är fullstor  
och kan användas för 
exempelvis handboll.
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ledare Stephanie Rimskog och Tobias Nygren 
i en skogsdunge på Tofta skjutfält. Under de 
tolv år som gått efter det försvarsbeslut som 
innebar nedläggning för regementet på Got-
land har stora saker skett. Sedan 2008 kon-
trolleras delar av Georgien av Ryssland, 2014 
annekterades Krim av ryska trupper och i 
östra Ukraina pågår en militär konflikt mel-
lan regeringstrupper och separatister stödda 
av Ryssland. 

Återmilitarisering
2015 års försvarsbeslut innebär att Gotland 
ska återmilitariseras. Det ska ske genom 
att ön får en permanent militär styrka, en 
stridsgrupp bestående av ett stridsvagns-
kompani och ett mekaniserat skyttekom-
pani, under befäl av P4 i Skövde. Men efter-
som inga militära fastigheter finns kvar på 
ön, beslutas det om att bygga en garnison på 
det nordöstra hörnet av Tofta skjutfält. Det 
blir den första större militära anläggningen 
som byggs i Sverige sedan Arvidsjaur fick ett 
nytt jägarregemente 1980.

 Dagen har börjat bra för trion i skogs-
dungen. De har precis fått klartecken för att 
koppla in det som då kallades en ”minigarni-
son” till det kommunala VA-nätet.

– Vi blev väldigt glada. Annars hade vi 
tvingats bygga reningsverk och annat som 

ett eget vatten- och avloppssystem för med 
sig, säger Tobias Nygren, projektledare för 
infrastrukturetappen.

Nu går de tillsammans igenom en  
arkitektskiss över området. Men än så länge 
handlar det om planering, för ett antal till-
stånd saknas fortfarande, andra har över-
klagats. 

I handlingarna ber Fortifikationsver-
ket ödmjukast om snabb behandling, för i 
september är en entreprenadupphandling 
planerad att inledas. Stephanie Rimskog 
konstaterar att oavsett hur det går med det, 
så är tidsplanen ”löjligt tajt”.

En viktig del i arbetet med att få de till-
stånd som krävs är att få med sig gotlänning-
arna, vilket upptar tankarna hos Gunnar 
Gustafsson, enhetschef på Region Gotland.

– Vi måste få acceptans från de hund-
ratalet boende runt skjutfältet genom att 
försäkra oss om att den nya garnisonen inte 
ses som en olägenhet, visuellt eller ljudmäs-
sigt, säger han och nämner att man lovar att 
kämpa för att landskapsklenoden Gotlands 
Grand National, en sällsynt lerig och mycket 
populär motorcykeltävling som brukar hål-
las på Tofta, inte ska beröras.

Krav på kvalitet
Från Försvarsmakten sätts nu press på 
Fortifikationsverket. Byggnaderna ska inte 
bara bli klara i tid, det är också viktigt att 
de blir omtyckta av de första grupperna 
militärer.

– En stor av del av de anställda, officerare 
och soldater, lär komma från fastlandet. Är 

D
et närmar sig år 2020. En efter 
en har byggnaderna på Tofta 
skjutfälts nordvästra hörn 
tagits i bruk under de senaste 
månaderna. 

Infraetappen som omfattar hela infra-
strukturen inklusive spolhall, repövnings-
läger, drivmedelsanläggning, skärmtak och 
plutonsförråd är klar och har under hösten 
tagits över av verksamheten. 

HUS-etappen, som omfattar kontors-
huset, gym/motionshallen, verkstaden med 
tillhörande kallförråd/skärmtak och strids-
fordonsgaraget pågår fortfarande. Men alla 
stommar till husen är resta och nästan alla 
väggar sitter där de ska. 

Från skärmtak producerar 1 535 sol-
celler, med en sammanlagd effekt på  
512 kW, el under de soltimmar som års-
tiden bjuder. Planen är att de ska producera 
453 000 kWh per år, och därmed bli en av 
Gotlands största solcellsanläggningar – en 
anläggning som dessutom är tänkt att för-
dubblas med tiden för att göra fastig heten 
självförsörjande över året. Bara en av flera 
moderna åtgärder som gör regementet  
till Fortifikationsverkets mest hållbara 
etab lering.

Projektledaren Per Falkgren är nöjd.
– Allt går enligt plan. Vid årsskiftet  

2020–21 överlämnar vi fastigheterna i HUS-
etappen till Försvarsmakten, säger han.

När han tittar ut över området ser han 
ett femtontal byggnader på sammanlagt  
30 000 kvadratmeter varm- och kallyta, 
byggt för Gotlands regemente. Anlägg-
ningen står på 130 000 kvadratmeter hård -
gjord yta, vilket motsvarar trettio fotbolls-
planer. Allt till en kostnad av 1 150 miljoner 
kronor.

När allt började
Men låt oss gå tillbaka till 2004, året när 
det blir rökförbud på svenska restauranger 
och George W Bush vinner presidentvalet 
för andra gången. Försvarsbeslutet detta 
år leder till att det sista av de en gång fyra 
regementena på Gotland läggs ner. 

De gamla regementslokalerna fylls 
snabbt med andra verksamheter – som 
länsstyrelsen, kommunala verksamheter, 
Region Gotland, vårdcentral och bilverkstad 
för att nämna några av dem. Andra fastig-
heter omvandlas till lägenheter. Det finns 
röster som talar om evig fred och det är  
i alla fall inte många som ser ett militärt hot 
mot Gotland inom överskådlig tid. 

En grå januaridag 2016 står länsrådet och 
förre regementschefen Peter Molin tillsam-
mans med Fortifikationsverkets projek  t-

Allt går enligt plan. Vid  
årsskiftet 2020–21 överlämnar  

vi fastig heterna i HUS-etappen  
till Försvarsmakten.
”

2016

2020

2019

Asfaltsläggning våren 2019.

Fortifikationsverkets projektledare Per Falkgren.

År 2016 står Länsrådet  
Peter Molin tillsammans 

med Fortifikationsverkets 
projektledare Tobias Nygren 
och Stephanie Rimskog och 

planerar på en karta. 

Fyra år senare finns där  
FMV:s verkstad. Bilden till 

höger är tagen från  
verkstadens tak och närmast 

finns en av två dagvatten-
dammar, där överskotts- 

vatten från hårdgjorda  
ytor infil treras. Bakom  

dammen finns en  
kör  plan för fordon. 
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de nöjda så kommer de att locka hit fler duk-
tiga militärer, annars riskerar vi att tappa 
personal och få svårt att rekrytera ny, säger 
Stefan Pettersson, chef för 18. Stridsgruppen.

Om tidsplanen redan från start var 
”löjligt tajt” så blir det inte bättre när till-
delningen av entreprenadupphandlingen 
överklagas i december 2016. Ett företag som 
Fortifikationsverket ansåg inte levde upp 
till de högt ställda kraven i upphandlingen 
var missnöjda med det beskedet. Det ska ta 
fjorton månader innan entreprenadarbetet 
kunde starta.

Stridsgruppen anländer
Om mycket står still under 2017, så är i  
alla fall 18. Stridsgruppen i rörelse och an-
länder till Gotland i september. Här ska de 
bo och jobba i provisoriska lokaler –  
2 600 kvadratmeter kontor, omklädnings-
rum och matberedningsrum i moduler,  
1 000 kvadratmeter tälthall med gym och 
motionshall samt ett provisoriskt stridsfor-
donsgarage på 1 700 kvadratmeter. Efter-
som entreprenadupphandlingen fort farande 
är under överklagande kopplas provisoriska 
system för vatten- och el försörjning.

 I budgeten för 2018 beslutar regeringen 
att Gotlands regemente ska bildas, som får 
ärva namnet P 18. Gotlands regemente  

planeras att tillföras tre huvuduppgifter: att 
vidmakthålla samt utbilda krigsförbanden 
på Gotland, att leda nationella insatser på 
Gotland samt att samverka med övriga  
totalförsvarsaktörer. 18. Stridsgruppen 
överförs från P4 i Skövde till Gotlands rege-
mente under 2019.

 
Första spadtaget
I februari samma år är glädjen stor hos 
Fortifikationsverket eftersom överklagan-
det i entreprenadupphandlingen har dragits 
tillbaka. Bara en månad senare kan general-
direktören tillsammans med representan-
ter för byggbolag och Försvarsmakten ta ett 
gemensamt första spadtag i den gotländska 
marken. Och om arbetet med bygget varit 
inlåst släpptes nu en urkraft loss. 

Sommaren 2018 blev upphandlingen av 
byggnaderna i HUS-etappen – kontor, gym/
motionshall, stridsfordonsgarage och FMV-
verkstad – klar. Kraven är stenhårda, hela 
jobbet ska vara klart på två år.

 När projektledaren Stephanie Rimskog 
i slutet av 2019 ser ut över det stycke mark 
som en gång var den skogsdunge där hon 
fyra år tidigare fotograferades med arki-
tektskiss i handen, är det med stolthet och 
glädje. Och hon känner igen det hon då såg 
på skissen.

– Det ser faktiskt ut som jag tänkte mig, 
kanske till och med lite bättre, säger hon.

Det var inte alla dagar Stephanie Rim-
skog var så glad på jobbet.

– Det var jobbigt när tillstånd och upp-
handlingar överklagades hela tiden. Men 
när allt det var över så att vi kunde börja 
bygga, då har jag känt mig lugn trots att vi 
hade väldigt mycket att göra.

Brunnit för projektet
Stephanie Rimskog berättar att byggstarten 
försenades med fjorton månader, men att 
rege mentet bara blir tio månader sent.

– Det har vi lyckats med tack vare att alla 
inblandade har brunnit för projektet och 
att vi har drivit på, på ett sätt som vi inte 
gjort i något annat projekt. Det har också 
varit till stor hjälp att det varit prioriterat 
från högsta ledningen, både hos oss och hos 
Försvarsmakten.

Under senare delen av 2020 ska de sista 
entreprenadarbetena vara klara för slut-
besiktning. Därefter sker en så kallad till-
trädesförrättning vid årsskiftet 2020/21.

– Det innebär att fastigheterna kan börja 
nyttjas av Försvarsmakten och färdigställas 
för att göra det möjligt att bedriva verksam-
het. Men det är ett arbete som vår hyresgäst 
gör, säger projektledare Per Falkgren. n

 
 
 

Det ser  
faktiskt ut 

som jag tänkte 
mig, kanske till 
och med lite 
bättre.

”
2004 
Försvarsbeslutet innebär nedlägg-
ning av Gotlands regemente, P 18.

2015 
Regeringen tar beslut om att 
en mekaniserad stridsgrupp ska 
förläggas till Gotland och att en 
garnison ska byggas. 

2016
September: Bygglov ges av Region 
Gotland, ett beslut som överklagas.
December: Entreprenadupphand-
ling. Skanska tilldelas uppdraget. 
Men upphandlingen överklagas.

2017
Maj: Ny upphandling avgörs.  
Överklagas igen.

Juni: Regeringen avslår överklagan 
av bygglov. 18. Stridsgruppen från 
P4, Skövde, etablerar sig på Got-
land. De får inleda sin vistelse med 
att bo i ett barackläger.
September: Regeringen tar beslut 
om att återetablera P 18.

2018
Januari: Gotlands regemente 
bildas.
Februari: Överklagan av entre-
prenadupphandlingen tas tillbaka.
Mars: Första spadtaget för den nya 
garnisonen tas.
Sommaren: Upphandlingen i den så 
kallade HUS-etappen (kontor, gym/
motionshall, stridsfordonsgarage 
och FMV-verkstad) inleds.
Juli: Militärregion Gotland bildas.

2019
De första byggnaderna tas i bruk.

2020 
Januari: 18. Stridsgruppen över-
lämnas till Gotlands regemente.
Höst: Fastigheterna i HUS-etappen 
är klara.

2021
Januari: Fastigheterna överlämnas 
till Försvarsmakten.

2021

2020

VÄGEN TILLBAKA 
TILL GOTLAND

Vid årsskiftet 2020/21 ska alla fastigheter överlämnas till Försvarsmakten. Det rör sig om ett femtontal byggnader på sammanlagt 30 000 kvadratmeter varm- och kallyta.Överst: Multifunktionshuset. Närmast ovan: Stridsfordonsgaraget. Överst: Bandvagnar under skärmtak. Närmast ovan: Skärmtak med solceller.

Stephanie Rimskog.



En värd med  
många jobb
Förvaltare och drifttekniker är ryggraden i Fortifikationsverkets arbete  
runt om i Sverige. Öppet hus följde med tre av dem ut på jobb. Vi hamnade  
i sörmländsk skog, på en ö i skärgården och på flygflottiljen i Uppsala.
TEXT NICLAS CARRON, VIKTORIA MYRÉN, FREDRIK HELMERTZ

BILD JOHAN DANIELSON, MELKER DAHLSTRAND

»JAG ÄR FÖRVALTARE över ett område som 
sträcker sig över Gävleborgs, Dalarnas, 
Värmlands, Örebro och Uppsala län. Jag 
har hand om flygfält, skjutfält med 35 mil 
väg, bostäder, hotell och byggnadsminnes-
märkta hus. Jobbet handlar bland annat om 
att styra det årliga underhållet och att göra 
statusbesiktningar inom hela beståndet.  
Det innebär väldigt många kundkontakter, 
kring stora och små saker. 

Mitt jobb skulle nog vara svårt för någon 
som lätt blir stressad över att ha många 

bollar i luften. Det är många resor och man 
blir aldrig klar, det går helt enkelt inte att ta 
en sak i taget. 

Men det är en bra egenskap jag har: jag 
behöver inte avsluta en sak för att gå vi-
dare på nästa och jag gillar när det händer 
mycket samtidigt.

Jag har haft det här jobbet sedan 2015. 
Jag fick en tuff start, för under den drama-
tiska flyktingvågen samma år fick jag upp-
draget att ta fram boende till ett stort antal 
människor. Vi ordnade snabbt fram fem-

hundra platser i Älvdalen och det kändes 
bra att vi lyckades med det. Jag fick också ta 
hand om en del problem med PFAS, som an-
vänts i brandsläckningsskum på vår mark 
och som 2012 påträffades i dricksvattnet i 
Uppsala.

Men i stort tycker jag att jobbet som 
förvaltare är ett av de bästa man kan ha. 
Jag får vara spindeln i nätet och jag drivs av 
att göra kunderna nöjda och glada. Vi har 
också väldigt trevliga kunder, så det är en 
god arbetsmiljö på det sättet.«

Ida Hamelius: Jag drivs av att göra kunderna 
nöjda och gillar när det händer mycket.

FAKTA
FASTIGHETS- 
FÖRVALTARE

Ska utveckla, bevara och 
förädla fastigheterna samt 
säkerställa att kunderna 
är nöjda och att fastig-
heterna utvecklas enligt 
uppsatta mål och planer. 
Ska också medverka till 
att de statliga målen för 
arkitektur, formgivning 
och design uppnås samt 
verka för att de nationella 
miljökvalitetsmålen upp-
nås. Ansvarar för kund-
kontakter inom förvalt-
ningsområdet.
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

NAMN: Ida Hamelius.
ÅLDER: 33 år.
FAMILJ: Sambo.
INTRESSEN: Resor, naturen, 
skidor, cykel, orientering. 
Har gjort en svensk  
klassiker.
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»JAG KOM TILL Fortifikationsverket under 
2018. Ganska snabbt började jag använda 
drönare i arbetet. Det är inte jättelätt, man 
måste vara intresserad för att lära sig. Men 
det är två joysticks att hantera och jag har 
kört skogsmaskin, det är lite detsamma.

Ny teknik har gjort arbetet enklare. Nu 
har jag tillgång till hela skogsbeståndet i 
min surfplatta. Jag kan se att det bestånd 
där jag står just nu är 4,4 hektar stort, 
117  år gammalt och omfattar 1 438 skogs-
kubik. Drönaren gör även mitt jobb säkrare. 

Jag jobbar ofta ensam, och då kan det 
vara bättre att skicka upp drönaren i vissa 
lägen, exempelvis om vi ska kartlägga 
stormskador i en skog. Oftast börjar jag 
dagen på kontoret där jag gör en grovplane-
ring. Sedan åker jag ut i skogen och anteck-
nar allt jag ser i handdatorn – plantering, 
röjning, avverkning och andra åtgärder. 

Att vara skogsförvaltare för Fortifika-
tionsverket är ett lite speciellt jobb. Här är 
huvuduppdraget att bidra till en ökad  
försvarsförmåga, eftersom försvaret an-

vänder skogen för övningar. Ett exempel 
är när jag ville minska spridningen av 
granbarkborrar genom att hugga ner ett 
angripet område vid en skjutplats. Där ville 
försvaret ha kvar träden för att de fungerar 
som ljudskydd och därmed minskar bul-
lernivån. En annan utmaning är att skjut-
fälten i takt med upprustningen blir alltmer 
upptagna. Men jag har en bra årsplanering, 
så när det är ledigt bokar jag upp så många 
maskiner det går så att vi kan göra mycket 
på en gång.« 

»DEN HÄR DAGEN är jag på väg ut till 
Svenska högarna, en ögrupp längst ut i 
Stockholms skärgård. Där ska jag titta till 
öns elverk, sätta upp ett eluttag till en kom-
pressor samt inspektera ett fasadarbete. 
Hit åker jag 2-3 gånger per år. Det är verk-
ligen ett unikt ställe, en känd fiskeplats 
sedan 1400-talet med en fyr som invigdes 
1874. Fortifikationsverket förvaltar hela 
ögruppen och sex byggnader. 

Jag är utbildad elektriker, min arbets-
plats är Stockholms skärgård. Här jobbar 

jag på ett femtontal platser. En stor del av 
min arbetstid tillbringar jag på Korsö, Am-
fibieregementets (AMF1) övningsområde, 
med skjutbanor, logement och matsalar som 
måste skötas. Dessutom ansvarar jag för den 
avsaltningsanläggning som förser ön med 
dricksvatten. Som vattenproducent lyder 
vi under livsmedelslagen, därför måste jag 
också ta vattenprov och kolla pH-värden.

Tidigare jobbade jag inne i Stockholm. 
Det kändes som om jag satt hela dagarna i 
bilköer. Här ute i skärgården rör vi oss  

mellan olika platser och vi löser upp-
gifterna allt eftersom de dyker upp. För 
säkerhetens skull strävar vi alltid att jobba 
i team, eftersom vi klättrar i tunnlar och 
jobbar på udda ställen där det finns en risk 
att man ramlar och slår sig. 

Att förvalta militära byggnader har flera 
fördelar. En är disciplinerade hyresgäster. 
Jag ser aldrig någon vandalisering. Tvärtom 
har jag en väldigt intresserad och trevlig 
kundkrets. Jag känner mig alltid välkom-
men på jobbet.«

Ove Forselius: Här ute i skärgården löser  
vi uppgifterna allt eftersom de dyker upp.

Daniel Lindberg: Jag kan se att det bestånd  
där jag står är 4,4 hektar och 117 år gammalt.

FAKTA  
SKOGS-
FÖRVALTARE

FAKTA  
DRIFTTEKNIKER

En skogsförvaltare inom 
Fortifikationsverket 
har till uppgift att förse 
Försvars makten med 
lämplig övningsterräng, 
som kan simulera skarpt 
läge och så långt som möj-
ligt likna riktiga stridsmil-
jöer. I arbetet ingår också 
att bedriva ett skogsbruk 
som är hållbart och bidrar 
till biologisk mångfald.
- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

NAMN: Daniel Lindberg, 
här i sällskap av arrende-
förvaltaren Karin Alm.
ÅLDER: 47 år.
FAMILJ: Fru och två barn.
INTRESSEN : Musik (spelar 
trummor), skidor, träning, 
fiske- och båt, bygg- och 
renoveringar.

Ansvarar för drift och 
delar av det avhjälpande 
underhållet genom att 
arbeta med tillsyn och 
skötsel av fastigheterna 
inom sitt ansvarsområde. 
Har i jobbet nära kund- 
och leverantörskontakter 
och någon form av bered-
skap. Kommer ofta från en 
driftsteknikerutbildning 
och arbetar inom områden 
som el, styr och regler, 
kyla, VVS och ventilation. 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

NAMN: Ove Forselius.
ÅLDER: 51 år.
FAMILJ: Fru och två barn.
INTRESSEN: Enduro,  
fiske och naturen.
DOLD TALANG :  
Cyklar enhjuling.
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Rensat!
På det tidigare skjutfältet i Kungsbäck i Gävle ska 400 hektar mark omvandlas  
för ny samhällsnyttig användning. Fortifikationsverket har kartlagt åttio år av 
skjutövningar på fältet. TEXT NICLAS CARRON  BILD LASSE HALVARSSON

MELLAN 1909 OCH 1994 övades det flitigt 
med granatkastare och andra vapensystem 
på fältet strax intill infanteriregementet I14 
i Kungsbäck i Gävle. 

Regementet lades ner 1994. Åren 1995–
96 flyttade Högskolan i Gävle in i lokalerna. 
Under åren har högskolan expanderat och 
området kring de gamla kasernerna bebyggs 
med bostäder. Staden växer nu ut mot  

skjutfältet, som i framtiden kan bli ett att-
raktivt område för civil användning.

Genom en avsiktsförklaring samarbe-
tar markägaren Fortifikationsverket med 
Gävle kommun för att dokumentera och 
kartlägga skjutfältet – med målet att röja 
oexploderad ammunition (OXA) och utföra 
andra riskreducerande åtgärder.

Projektledaren Patrik Blomander förkla-

rar att dokumentationen av vad som pågått 
på ett skjutfält som använts i många år är 
viktig, men inte helt enkel.

– Den historiska tillbakablicken är  
jätteviktig. Vi har fått gå till krigsarkivet 
och dessutom intervjuat människor som 
varit med. Men när det gäller den äldsta 
perioden är det inte lätt att få några svar, 
säger han.

Stjärt och del 
av granatkropp till 

12 cm övnings-
vinggranat m/42. 
Skjuts med 12 cm 

granatkastare.

Magasin till 
automatkarbin 5, 
AK 5. 30 patroner/
magasin, kaliber 
5,56 mm.

8,4 cm spårljus-
övningsprojektil.
Skjuts med 8,4 cm 
granatgevär.
 

9 cm spårljus-
övningsprojektil 
m/67, utan stjärt.
Skjuts med 9 cm 
pansarvärnspjäs.

Spröt och del  
av tändrör till  
8 cm vinggranat  
m/29–32. Skjuts 
med 8 cm granat-
kastare.

Del av tändrör  
till 8 och 12 cm  
ving granat. 
Skjuts med 9 cm  
pansar värnspjäs.

Del av 
ammunition.



16    ÖPPE T HUS ÖPPE T HUS    17

Skjutfältets ålder innebär också att  
ammunition ligger kvar på olika djup i  
marken. 

Kartläggnings- och röjningsarbetet görs 
av företaget Envytech tillsammans med 
danska Damasec. Företagen har genomfört 
sökning och röjning av OXA på ett stort 
antal skjutfält i landet och har ett ramavtal 
med Fortifikationsverket. Under arbetet 
var tolv personer från Damasec statione-
rade på Kungsbäck i Gävle.

Röjarna har redan samlat på sig en an-
senlig samling gamla granater och andra 
projektiler när området sökts av. 

Drönarkartor
Damasec skapar kartor med hjälp av drö-
nare. Förutom manuell ytsökning skannas 
också hela området maskinellt med inte-
grerad gps-loggning. En teknik som ger ett 
extremt kvalitetssäkert resultat.

Under våren 2020 ska kartläggningen 
vara klar. Först då kan områdets framtida 

användning avgöras, så att kommunen och 
Fortifikationsverket kan kalkylera kring 
vad som ska göras.

– Det värsta scenariot är att kartlägg-
ningen visar att det inte är samhällsekono-
miskt försvarbart att göra en omfattande 
röjning. I ett sådant läge genomför vi 
riskreducerande åtgärder för skydd mot 
tredje man och området förläggs med lokal 
ordningsstadga med bland annat eldnings-
förbud och grävförbud. Sedan får det bli ett 
strövområde, säger Patrik Blomander. 

I det fall området ska exploateras hand-
lar det om att komma fram till vilka delar 
som ska röjas. Det görs då både manuellt 
och maskinellt med hjälp av sorterverk som 
tar bort all metall.

– Vi kommer inte att kunna röja alla  
400 hektar, det är närmast omöjligt. Men 
även de delar av området som inte ska 
exploateras måste städas för att reducera 
riskerna för tredje man, säger Patrik Blo-
mander. n

Den historiska 
tillbakablicken 

är jätteviktig. Men 
när det gäller den 
äldsta perioden är 
det inte lätt att få 
några svar.

”
En oexploderad 12 cm övningsvinggranat m/42. 
Innehållet är cirka 100 g sprängämne, med ett rök-
ämne som har till uppgift att markera nedslaget.

Området undersöks med en magnetometer. Den mäter avvikelser i 
jordens magnetfält och kan på så sätt lokalisera metallföremål i jorden.

8 cm ladd övnings-
vinggranat 
m/29–32,  
spetsplugg.
Används till  
8 cm granat- 
kastare.

I KORTHET

HÅLLBART  
ARBETE
Fortifikationsverket har ett ständigt 
pågående hållbarhetsarbete. En  
inventering har visat att myndigheten 
berörs av fjorton av de sjutton globala 
mål som ingår i Agenda 2030, något 
som också redovisats till regeringen.

– Vid inventeringen insåg vi dess-
utom att vi har jobbat med dessa mål 
redan innan vi såg att de har koppling 
till Agenda 2030, säger Jacob  
Henriksson, chef Ledningsstaben.

Arbetet med Agenda 2030 fort-
sätter nu bland annat genom att  
Fortifikationsverket konkretiserar 
hur myndigheten kan jobba mer  
aktivt med målen.

 

Fredrik Anderssons 330 kor, som betar 
på marker gränsande till Rinkaby 
skjutfält i nordöstra Skåne, led svårt 
under den rekordvarma sommaren 
2018. Men efter förhandlingar med 
Fortifikationsverket och P7 gavs han 
tillåtelse att släppa ut korna på det  
890 hektar stora skjutfältet som är 
omgivet av staket.

– Korna lufsade ut direkt och betade 
för glatta livet, berättar Fredrik An-
dersson. 

Fortifikationsverket fick också via 
Försvarsmakten i uppdrag av Jord-
bruksverket att bistå med så mycket 
foder som var möjligt under den torra 
sommaren. 

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.

PARTNER FÖR 
FORTIFIKATION
Fortifikationsverket har inlett flera 
internationella samarbeten. Två vik-
tiga samarbetspartner är den tyska 
motsvarigheten The Federal Office of 
Bundeswehr Infrastructure, Environ-
mental Protection and Services och 
franska Service d’infrastructure de la 
Défense (SID). Målet är att utbyta kun-
skaper och erfarenheter samt genom-
föra projekt inom bland annat miljö, 
energi och fortifikation. Sedan tidigare 
pågår ett samarbete mellan de nor- 
diska och baltiska länderna inom ramen 
för Nordisk-baltiskt Försvarsbygg.

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 samar-
bete med Statens fastighetsverk.

Betade kossor på skjutfältet

SKYDD AV  
BYGGNADER

Forskning för försvar mot PFAS

Handbok
Skydd av byggnader
En säker värd för en säkrare värld

EN SÄKER VÄRD FÖR EN SÄKRARE VÄRLD

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi har 

regeringens uppdrag att se till att Försvarsmakten har väl fungerande 

anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet. Vi har under en 

lång tid även arbetat med att utveckla och bygga fortifikatoriskt 

skyddade anläggningar.

I vår instruktion har vi fått i uppgift att bedriva utvecklingsarbete så 

att kompetens för det svenska samhällets behov inom skydds- och 

anläggningsteknik kan utvecklas och säkerställas. Denna handbok kan 

ses som ett resultat av detta. Handboken har utarbetats inom ramen 

för ett projekt finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (genom anslag 2.4 Krisberedskap) och Fortifikationsverket.

Samhällets behov av robusthet och trygghet förutsätter att 

ansvariga aktörer samverkar inom olika områden och ett av dessa 

är samverkansområde teknisk infrastruktur (SOTI). Handboken kan 

användas för att skapa robusthet och trygghet för samhällsviktiga 

byggnader inom ramen för det arbete som bedrivs inom SOTI.

Fortifikationsverket • 631 89 Eskilstuna

Tel: 010-44 44 000 

www.fortifikationsverket.se
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PFAS-jägare Gunnar Edlund och Emma Lilliesköld.

Fortifikationsverket har tillsammans 
med FMV och Försvarsmakten inlett ett 
samarbete med forskningsinstitutet 
RISE för att identifiera och utvärdera 
metoder för att ta hand om PFAS från 
brandsläckningsskum. Samarbetet, 
döpt till Testbed PFAS, ska även bidra till 
att hitta nya alternativa släckmedel och 
släckmetoder. 

Försvarssektorn beräknas i dags-
läget stå för 7–10 procent av det totala 
ut släppet av PFAS i Sverige, i första hand 
i samband med släckning av bränder i 
vätska. PFAS används inte bara för brand-
bekämpning utan finns exempelvis i 
allväderskläder, matvaruförpackningar, 
smink, bilvax, skidvalla och impreg-
neringsprodukter.

Fortifikationsverkets  
kun skaper om hur man  
värderar byggnaders  
sårbarhet och skyddar  
viktiga fastigheter  
sammanfattas i boken 
”Handbok – Skydd av  
byggnader”. Den kan  

bestäl las genom Fortifika tions  verkets 
webb: www.fortifikationsverket.se
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Bakom kulisserna. 
Stefan Lindby och hans anställda vid 
Väg & Byggnadsgrus på Gotland hade 
dygnet runt-jour under Aurora.
Bengt Jansson, fastighetsingenjör,  
såg till att många nya elkraftuttag 
monterades upp i Enköping. 

Man ska inte  
bli uppgiven. Vi 
kan inte skydda 
allt, men vi kan  
skydda det som 
är viktigt.”

DEN 9 OKTOBER 2017. Christer B Anders-
son, en av Fortifikationsverkets kund-
ansvariga , är glad när han läser mejlen som 
kom från Försvarsmakten klockan 16.31. 
Där skriver avsändaren att ”övningen gick 
utmärkt” och att efterarbetet med att laga 
skador i skog och mark har varit mycket 
framgångsrikt, inte minst tack vare stödet 
från Fortifikationsverket.

Aurora 17 pågick under perioden 11–29 
september. 21 000 soldater deltog i den 
största militärövningen i Sverige sedan 
1993. Öppet hus följde arbetet på Gotland,  
i Kungsängen och i Enköping.

Före övning
I Kungsängen kollar driftteknikern  
Patric Kaufeldt Lönn och hans kolleger att 
de utfört Försvarsmaktens långa lista på 
beställningar, exempelvis skulle flera  

kilometer elstängsel plockas bort så att inte 
soldater eller militärfordon fastnar, tretton 
mil vägren skulle röjas på gräs och sly och 
vägskyltar skulle märkas. Dessutom skulle 
elförsörjningen till bensinmacken där Nato-
fordonen ska tanka säkras och spolhallen 
förses med extra personal, reservkraftverk 
och cisterner med vatten.

Vid Ledningsregementet i Enköping, 
platsen för den centrala övningsledningen, 
har bland annat elkraftssystemet stärkts. En 
viktig punkt i förberedelserna har enligt  
regionchefen Jan-Olov Hedqvist varit att nöta 
in vanan hos Försvarsmakten att alltid lägga 
beställningar på saker de vill ha utförda:

– Ofta tänkte vi: ”Det där kommer de 
vilja ha hjälp med.” Vi försökte då lyfta frå-
gan för att beställningarna inte ska komma 
försent.

På Gotland började förberedelserna i 

samband med att Försvarsmakten kom för 
att rekognosera.

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

Dessutom krävdes insatser för att väcka 
gamla anläggningar.

– Vissa anläggningar hade inte varit i 
skarp drift på många år, med gammal el och 
gamla fläktar som bara var testade under 
kort tid. De krävde snabba insatser, berät-
tar driftteknikern Mikael Rundgren. 

Under övning
På lördagen den 23 september kunde över-
raskande fientliga luftlandsättningar vid 
Arlanda slås tillbaka av 2:a brigaden. För  
Patric Kaufeldt Lönn blev det en lång dag. 
Det första telefonsamtalet kom klockan 7.11, 

Aurora 17 blev ytterligare ett exempel på Fortifikationsverkets förmåga att leverera  
tjänster till Försvarsmakten. Nu testas förmågan på nytt, i Totalförsvarsövning 2020.
TEXT TOMAS ERIKSSON OCH FREDRIK HELMERTZ  BILD JOHAN DANIELSON OCH FÖRSVARSMAKTEN

Övning ger färdighet det sista 23.34. Totalt blev det 58 samtal 
som föranledde olika typer av åtgärder. 
Förutseende nog hade Patric Kaufeldt Lönn 
ställt sin husvagn vid Fortifikationsverkets 
lokaler för att kunna vara i tjänst dygnet 
runt. Över hundra fordon – från tunga 
stridsvagnar till bilar – spolades i spol-
hallarna. Den amerikanska Abramsvagnen 
fick spolas i tre timmar för att få bort blå-
leran. I mötet med värmen hade leran  
stelnat och blivit nästan som keramik. 
Amerikanerna bara skakade på huvudet.

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

På Gotland har Försvarsmakten beställt 
en dygnet runt-jour från Fortifikationsver-
ket. Men övningsdagarna blev ganska lugna. 
Det blev bara ett par mindre utryckningar.

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

Efter övning
Vid Livgardet andas Patric Kaufeldt Lönn 
ut efter några av de intensivaste dagarna i 
hans yrkesliv. Nu återstår att sopa vägarna, 

att reparera bommar som är sönderkörda 
och att återställa infrastruktur. Skogsför-
valtaren Göran Knutsson har bokat en skör-
dare för att ta hand om träd som har fällts 
över vägar för att dölja mineringar eller 
hindra framfart. Patric Kaufeldt Lönn anser 
att Aurora har fört Fortifikationsverket och 
Försvarsmakten närmare varandra.

– Vi har haft samordningsmöten, fastig-
hetsmöten, kundmöten. Hela tiden har vi 
jobbat med god kommunikation. I dag finns 
inget vi och dem. Det är ett vi innanför grin-
darna.

Fortifikationsverkets Region Östs  
distrikt Gotland är nöjda med sina insatser 
och sina partner. Den lite äldre teknik, som 
inte testats skarpt på många år, klarade sig 
också väl. Efterarbetet har mest handlat 
om vägunderhåll. Några vägar som fått nytt 
grus och ett par brotrummor som har fått 
besök av en stridsvagn har bytts ut.

Christer B Andersson berättar att Forti-
fikationsverket lärt sig mycket av Aurora.

– Främst att följa Kungsängenexemplet, 
att vara ute i god tid och jobba preventivt. 
Sedan har vi än en gång sett att våra med-
arbetare har en hög kapacitet. Att en ökad 
försvarsförmåga bygger på övning är tyd-
ligt i det senaste försvarsbeslutet. Vårt jobb 
är att leverera förutsättningar för personal, 
för materiel och för övning. n

NU PLANERAS TFÖ 2020
Arbetet med stöd till Totalförsvarsövning 
2020 pågår för fullt inom Fortifikations-
verket, som har dubbel roll – dels att 
bygga upp de faciliteter som krävs, dels 
att vara en del i övningen.

– Just nu planerar vi tillsammans med 
Försvarsmakten hur övningen ska kunna 
ge oss nyttiga erfarenheter, för att klara 
vårt uppdrag i höjd beredskap och ytterst 
i krig, berättar Tomas Svanfeldt.

Nu ska ni i samverkan med Försvars-
makten bygga upp de faciliteter som 
krävs. Ge exempel på vad ni gör!

– Det rör sig om allt från att flytta djur 
för att stridsvagnar ska kunna köra på ett 
gärde, till att förbereda övningsförlägg-
ningar och annan infrastruktur som inte 
används dagligdags.

Hur skiljer sig er roll från Aurora 17?
– Då var fokus mer på att leverera 

tjänster för Försvarsmakten. Nu hänger vi 
på tillfället att öva vår egen organisation. 
Det gäller framför allt ledningsfunktio-
ner där en central stab aktiveras för att 
stödja ansvarig chef och även regionerna 
organiserar sig i sina staber.

Det ryktas om en spektakulär final på 
den militära övningen Aurora 20?

– Jag gissar att övningen då innebär 
krig i landet och att det blir en hård be-
lastning på hela totalförsvaret. Vi måste 
under lång tid av svåra påfrestningar 
klara vårt grunduppdrag i hela hotskalan. 
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PORTRÄTTET MARIA BREDBERG PETTERSON

Generaldirektör Maria Bredberg Petterson är stolt över Fortifikationsverkets  
bidrag till ett säkrare samhälle. Sveriges mest intressanta fastighetsbestånd står 
sig väl i konkurrensen om de mest kompetenta och engagerade medarbetarna.  
TEXT JOHANNA HOLST  BILD MARIA EBERFORS

På viktigt uppdrag

DET ÄR FULLA DAGAR för Fortifikations-
verket generaldirektör Maria Bredberg 
Pettersson. Men Öppet hus lyckas fånga 
henne mellan två verksamhetsbesök. Det 
blir ett samtal om utmaningar och glädje, 
om det nya regementet på Gotland, jakten 
på medarbetare och om hur det är att leda 
en av Sveriges största fastighetsägare.

Beskriv de stora uppgifter som Forti-
fikationsverket har framför sig!

– De senaste åren har det blivit allt  
tydligare att en orolig omvärld innebär att 
Sverige behöver ett starkare försvar. Det 
påverkar oss och andra försvarsmyndig- 
heter och tillsammans ska vi bidra till en 
ökad försvarsförmåga, ett viktigt uppdrag 
som vi tar på stort allvar. För oss inne-
bär tillväxten ett ökat underhåll av våra 
fastigheter, ny- och ombyggnationer samt 
anpassningar av befintligt bestånd. Det 
kommer att kräva en hel del av oss, men vi 
är beredda och ser fram emot att få bidra.

Kommer ni att klara allt? 
– Självklart gör vi vårt bästa. Vi invest-

erar mer än på många år, och vi bygger 
och renoverar över hela Sverige. Men för 
att vi ska kunna klara vårt uppdrag krävs 
politiska beslut som ger vägledning i vad vi 
ska göra och hur vi ska prioritera. Ett gott 
samarbete med Försvarsmakten och våra 
andra kunder är också en förutsättning. 
Men det tycker jag att vi verkligen har.

Vad är mest utmanande?
– Tiden! Den typen av projekt vi driver 

tar lång tid att genomföra. Efter att ett 
beslut om en investering är taget följer 
planering, projektering och en byggperiod 
som kan ta många år. Erfarenheterna har 
också visat oss att vi måste ta höjd för 
överklaganden av olika slag. 

Ni bygger ett nytt regemente på Got-
land, det första nya svenska regementet 
sedan 1980. Vad är du mest stolt över där?

– Det är mycket som gör mig stolt när jag 
står på asfaltsplanen på Tofta och tittar ut 
över de byggnader som växer upp. En sak 
är hur fort det har gått, att vi trots överkla-
ganden och annat som försenat byggstart, 
hunnit med mycket. En annan sak är att 
hållbarhet genomsyrar projektet. Husen 

byggs i så stor utsträckning som möjligt en-
ligt certifieringen Miljöbyggnad Silver. Här 
genomförs energieffektiva åtgärder som 
bygget av solelsanläggning och vi samlar in  
ytvatten i bassänger för återfiltrering, vil-
ket är extra viktigt på Gotland där tillgång 
till vatten är en viktig fråga. 

Vad är den viktigaste lärdomen från 
Gotland?

– Att ta höjd! Exempelvis att ta höjd för 
den tid ett omfattande byggprojekt tar och 
för vilka behov som väntar runt hörnet, de 
kan förändras ganska så snabbt över tid.

Många av de jobb ni utför kräver del-
vis ny kunskap. Varifrån hämtar ni den?

– Vi har en fantastisk kompetens i vår  
organisation, jag upphör aldrig att  
imponeras över vad jag får se. Vi har en 

utvecklingsavdelning som hela tiden 
blickar framåt, och som deltar i forsknings-
samarbeten och internationella utbyten. 
Ett exempel på det är samarbetet CFORT 
– Centrum för fortifikatorisk kompetens 
där vi gemensamt med forskningsinstitutet 
RISE utvecklar den fortifikatoriska kompe-
tens som försvaret och det civila samhället 
efterfrågar.

Hur attraktiva är ni i jakten på nya 
kompetenta medarbetare? 

– Jag brukar säga att vi har Sveriges mest 
intressanta fastighetsbestånd och det lockar 
självklart många att få arbeta med det.  
Vi arbetar mycket med att vara en attraktiv 

arbetsgivare, för våra nuvarande och för 
kommande medarbetare. Det har bland 
annat lett till en speciell ”Fortverksanda” 
som man ganska snabbt brukar märka och 
uppskatta när man kommit till oss, en kul-
tur som är vänlig, professionell och engage-
rad. Så i stort står vi oss väl i konkurrensen, 
även om vi kan ha utmaningar att rekry-
tera till vissa roller och vissa geografiska 
områden.

Kan du ge exempel på områden där ni 
ser behov av förstärkning?

– Tillväxt och nya projekt kräver erfarna 
byggprojektledare och det är ett behov vi 
delar med många andra aktörer i fastighets-
branschen. Vår projektavdelning har vuxit 
kraftigt de senaste åren, men trots det ser 
vi fortsatta behov och konkurrensen är tuff. 
Upphandlare, fastighetsingenjörer, drifttek-
niker och specialister inom fortifikation är 
andra exempel på roller där vi måste bli fler 
för att kunna utföra vårt uppdrag.

Vad är det bästa med att leda Fortifi-
kationsverket?

– Människorna! Jag tillbringar väldigt 
mycket tid ute i verksamheten för att få 
möjlighet att träffa och lyssna på medar-
betarna. Det ger mig energi. Det är också 
stimulerande med den insats vi gör för 
samhället, något jag är stolt och ödmjuk 
över. Visionen ”En säker värd för en säkrare 
värld” sammanfattar vårt bidrag på ett 
tydligt och fint sätt.

Till sist, vilken är din personliga favo-
rit bland era fastigheter?

– Oj, det är nästan omöjligt att svara på. 
Vi äger och förvaltar så många olika och 
speciella platser. Under min tid som gene-
raldirektör har jag varit högt uppe i luften 
och långt ned under jorden, samt sett en hel 
del väntat och oväntat däremellan. Men, för 
att ändå nämna några: vackra Karlbergs 
slott i Stockholm, det moderna flygtornet 
i vidsträckta Vidsel, anrika Kungsholms 
fort utanför Karlskrona och den robusta 
örlogsbasen på Muskö i Stockholms södra 
skärgård. Gemensamt för dem alla är att de 
trots att de kommer från olika tidsperioder 
fortfarande används flitigt och bidrar till 
Sveriges försvarsförmåga. n

            Vi har en  
            fan tastisk  
kompetens i vår orga
nisation, jag upphör 
aldrig att imponeras.  
Vi investerar mer än  
på många år, och vi 
bygger och renoverar 
över hela Sverige. 

”

NAMN: MARIA  

BREDBERG PETTERSSON.

JOBB: GENERAL- 

DIREKTÖR PÅ  

FORTIFIKATIONSVERKET.

BAKGRUND: BLAND 

ANNAT INOM SKATTE-

VERKET, REGERINGS-

KANSLIET OCH RIKS-

POLISSTYRELSEN.

DET VISSTE DU INTE:  

MOTORENTUSIAST OCH 

HÄNGIVEN FRILUFTS-

MÄNNISKA. VINTER-

TÄLTA? INGA PROBLEM!
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Bränderna blev  
ett momentum för 
Fortifikationsver
ket. De visade att 
det finns en mental 
beredskap 
för en kris. ”

ETT TOTALFÖRSVAR KAN förenklat beskri-
vas som att alla inblandade myndigheter 
utför åtgärder som stöder Försvarsmakten. 
Den militära delen av detta leds också av 
Försvarsmakten, 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, lokaler 
och mark som krävs för att Försvarsmakten 
ska kunna lösa sin uppgift. Och att planera, 
reparera och bygga, om Försvarsmakten så 
önskar, säger Björn Torstenson, totalför-
svarssamordnare vid Fortifikationsverket.

Fortifikationsverket har också en vik-
tig roll i att stödja det civila försvaret. Här 
handlar det om att bidra med fortifikatorisk 
kompetens, det vill säga skydds- och anlägg-
ningsteknisk kompetens till myndigheter, 
regioner/landsting, kommuner och företag.

Men för att fullt ut kunna bidra till att höja 
landets förmåga måste Fortifikationsverket 
stärka sin egen förmåga. Ett antal åtgärder 
har därför vidtagits, bland annat:

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, beredskapsstrateg vid Fortifika-
tionsverket.

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, regioner 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.

Fortifikationsverket ska stötta Försvarsmakten med krigsdugliga anläggningar, 
mark och lokaler som krävs för att lösa deras uppgift. Men myndigheten ska också 
stödja det civila samhället med fortifikatorisk kompetens. 
TEXT TOMAS ERIKSSON  BILD TOMAS ERIKSON, JOHAN DANIELSON, FÖRSVARSMAKTEN

Med fokus på
totalförsvaret

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

svarsmyndigheter ska ha en uthållighet 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 tillgång till 
de förnödenheter som krävs för att klara 
uppdraget, som mat, drivmedel och reserv-
delar.

Bränderna en utmaning 
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 sig från 
sin bästa sida, när medarbetarna närmast 
köade för att få avbryta sina semestrar 
och hjälpa till. Det är något som nu tas till 
vara i Fortifikationsverkets viktiga roll i 
uppbyggnaden av ett nytt och kraftfullare 
totalförsvar.

– 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 organisationen, från generaldirektör till 
yttersta linjen, säger Tomas Svanfeldt.

För att tillvarata detta bad Fortifika-
tionsverket Försvarshögskolans Centrum 
för totalförsvar och samhällets säkerhet 
att utreda hur krisen under 2018 hade 
hanterats.

Svaret kan enkelt sammanfattas i att 
Fortifikationsverket gjorde många bra 
saker och visade god initiativförmåga, men 
mera som spontana åtgärder än utifrån 
inövade rutiner och planer. 

– Vi använder erfarenheterna från 
bränderna 2018 genom att fokusera på 
tre områden: robusta ledningsstrukturer, 
säkra och robusta sambandsmedel och att 
utbilda/öva, säger Tomas Svanfeldt.

Övar i alla regioner
De nya ledningsstrukturerna har införts 
både på central och regional nivå och  
har en plats i all beredskaps- och krigs-
planering.

– Vi är nu också igång och övar i alla 
regioner. Inom ramen för Aurora och TFÖ 
2020 kommer vi att kunna öva i ”skarpt” 
läge. När det gäller Rakel så är vi nu i mål 
med att ha det som sambandssystem i 
den operativa verksamheten. Det säkrar 
inte bara våra samband, utan innebär 
också att vi bättre kan samverka med 
räddningstjänst och polis, säger Tomas 
Svanfeldt. n

– Mitt jobb var att se till  
att det fanns fordon, mat, 
skyddsutrustning, vagnar 
för sopor och containrar 

där vi kunde låsa in  
värdefulla saker i. Sam-
tidigt fixade vi rum på 

hotellet som var under 
renovering när branden 

startade, berättar Emelie 
Knuts, logistikchef under 

den senare delen av  
arbetet med branden  

i Älvdalen 2018.

Tomas Svanfeldt och Björn Torstenson leder  
Fortifikationsverkets arbete för totalförsvaret. 

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.
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Fortifikationsverkets unika kunskaper används för att på ett  
systematiskt sätt erbjuda kunderna rådgivning kring hur de kan  

utforma effektiva lösningar för skydd av byggnader.
TEXT TOMAS ERIKSSON  BILD TT, RISE

Designar 
säkerhet

I takt med den tilltagande spänningen 
i omvärlden ökar kraven på fortifi-
katoriskt skydd för både civila och 
militära objekt. Fortifikationsverket 

har en unik kompetens och bredd inom 
fortifikatorisk skydd, där det även ingår att 
kartlägga möjliga framtidsscenarion och de 
risker de för med sig.

Den samlade kunskapen erbjuds alla 
myndighetens kunder, i en modell kallad 
Fortifikatorisk design, en analys av nybygg-
nation och befintliga fastigheter. Tjänsten 
är bemannad med kompetenser som täcker 
alla discipliner inom området – som arki-
tektur, konstruktion, VVS, brand, el och 
fysiskt skydd. Arbetet stöds av enheten för 
fortifikatoriskt skydd.

Kunden värderar hotbild
Det är upp till kunderna att värdera hot-
bilden. Därefter ger Fortifikationsverkets 
experter förslag på hur dessa hot kan 
mötas, byggt på medarbetarnas tekniska 
kunskaper och omvärldsbevakning. Det 
gäller traditionella skyddsfrågor som kvali-
ficerat fysiskt skydd och försörjningsfrågor 
likväl som nyare frågeställningar skapade 
av teknisk utveckling.

Det gäller inte minst digitalisering. 
Drift och förvaltning av fastigheter ligger 
numera ofta i ”molnet” eller i datorer, där 
sensorer och annan teknik kommunicerar 
med varandra inom ramen för sakernas 
internet. 

Många fastighetsägare drömmer om att 
bygga digitala kopior på sina fastigheter, för 
enkel drift via datorer. Det är en utveckling 
som inte alltid kommer till nytta för Fortifi-
kationsverket, på grund av säkerhetsrisker. 
Men området bevakas eftersom det finns 

både möjligheter och risker att upplysa 
kunderna om. 

Exempel på andra framtidsfrågor att 
beakta är klimatförändringarna och dess 
följdverkningar, exempelvis EU:s krav på att 
betongen ska vara klimatneutral år 2045 och 
hur det kan påverka hållfastheten i bygg-
nadsverk. 3D-utskrivna komponenter och  
reservdelar är en annan teknologi att bevaka, 
exempelvis att broar kan skrivas ut med  
material som metall, betong och komposit.

Samverkan för utveckling
En viktig del i Fortifikationsverkets arbete 
med fortifikatorisk design är samverkan 
med byggindustri och kunder för långsik-
tig och strategisk planering. Att känna till 
kundernas behov är en förutsättning för att 
utveckla byggnader, och genom att ta den 
kunskapen vidare till byggindustrin kan 
Fortifikationsverket skapa mervärden för 
kunderna och bidra till att de får en utveck-
ling av sina investeringar. 

Säkerhet kostar pengar och det är vik-
tigt att kunderna känner att de får valuta 
för dessa. Fortifikationsverket kan bara 
erbjuda kostnadseffektiva lösningar, det är 
kunderna som tar besluten.  n

3Dutskrivna 
komponenter 

och reservdelar är en 
teknologi att bevaka, 
broar kan skrivas ut 
med material som 
metall, betong och 
komposit.

”

BYGGER NY 
FORTIFIKATORISK 
KUNSKAP

När hotbilden mot Sverige mins
kade och försvarets fokus bland 
annat lades på utlandsmissioner 
fick det svenska fortifikatoriska 
arbetet gå på sparlåga. Nu 
samarbetar Fortifikationsverket 
och forskningskoncernen RISE 
för att bygga ny och modern 
fortifikatorisk kompetens inom 
ramen för CFORT. 

För det har visat sig att 
Fortifikationsverkets och RISE 
har flera områden lämpade för 
samarbete, där Fortifikations
verket expertkompetens kan 
paras med RISE:s resurser som 
forskningsutförare. 

– Som inom elmiljöhot och 
brandskydd, där har de stora 
resurser med laboratorier och 
testanläggningar. Eller inom 
explosionslast och vapenverkan 
där vi har goda samarbeten 
med Försvarsmakten och FOI 
där vi kan hämta kunskap, säger 

Carl Elfving, uppdragsledare vid 
Fortifikationsverket.

Och när Fortifikations verkets 
spetskunskap finns inom skydd 
av fastigheter och kvalificerat 
fysiskt skydd vid krig har RISE 
bra koll på omvärlden och nya 
terrorhot.

– Vi ser en snabb teknikut
veckling, varken krig eller teknik 
ser ut som det gjorde tidigare. 
Digitaliseringen är en styrka för 
samhället, men en sårbarhet 
att förhålla sig till, ett exempel 
är förmågan att styra samhälls
viktig infrastruktur på distans. 
Den globala uppvärmningen 
med extrema väder påverkar 
också samhälle och infrastruk
tur, säger Mia Kumm, forskare 
vid RISE.

Tillsammans satsar parterna 
fem miljoner per år i fem år. 
Målet är bland annat att bygga 
ett nationellt kompetenscen
trum, att fortifikatoriskt skydd 
ska bli en egen gren på civil
ingenjörsutbildningen och att i 
längden få extern finansiering 
för verksamheten.

RISE har stora forskningsresurser. I högspänningslaboratorium (överst)
kalibreras spännings- och strömtransformatorer. Testanläggningen Awitar 
(närmast), utvecklad i samarbete med bland andra Volvo och Scania, är byggd 
för att störnings prova trådlös kommunikation och fordonselektronik. 

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

Vidsel Test Range är ett område stort som Blekinge för 
tester av flygande föremål. Verksamheten, närmast ovär

derlig för Försvarsmakten, betalas till stor del
av utländska företag och försvarsmakter.

TEXT TOMAS ERIKSSON  BILD JOHAN DANIELSON

et är 37 minusgrader denna 
morgon när Fortifikations-
verkets servicetekniker 
Tommy Lundh kör ut mot 

provplatsen i Vidsel i sin 
fyrhjulsdrivna bil.

Mitt i skogen dyker skyltar upp på 
många språk. En övervakad och låst bom 
passeras och innanför väntar dryga trettio 
mil välplogade grusvägar i svensk urskog 
där björn, järv, ren och annat vilt är väl 
hemmastadda. I sjöarna simmar öring, 
röding och harr.

Snart visar det sig att vildmarken också 
döljer något annat. Byggnader och master 
dyker upp bland träd och på höjder. De  
härbärgerar avancerade radaranlägg-
ningar, höghastighetskameror och signal-

system. En del av utrustningen är fjärr-
styrd, annat styrs av personal inne i bygg-
naderna. Det är Tommy Lundhs ansvar  
att se till att all mekanik och mätutrust-
ning fungerar. Men också att se till att det 
finns plogade vägar för dem som ska ut  
och mäta, likväl som att värme, vatten och 
el fungerar.

Hemliga tester
Det är sextio år sedan Försvarsmakten 
skulle göra hemliga, avancerade tester av 
det då nya attackplanet Draken, skapat för 
att bekämpa kärnvapenbestyckade bomb-
plan. Valet föll på Vidsel i Norrbottens  
inland, som fick en landningsbana och 
enkla hangarer.

Platsen valdes av samma skäl som de 

som i dag gör Vidsel till en internationell 
testbädd för utländska vapentillverkare 
och försvarsmakter. Att det är gott om 
plats och ont om folk. Övningsområdet är 
på 1 650 kvadratkilometer, en yta stor som 
Blekinge. Det är den i särklass största prov-
platsen över land i hela Europa. Alternati-
vet är att testa över hav. Men det är förstås 
lättare att kontrollera resultatet av ett test 
om det man träffat ligger på marken och 
inte på tusentals meters djup.

I Vidsel testas flygplan, robotar för alla 
vapenslag och drönare – ja, egentligen allt 
som flyger. Kunderna är, förutom svenska 
Försvarsmakten, utländska försvarsmak-
ter och tillverkare av försvarsmateriel 
som Saab, MBDA, Boeing och Raytheon för 
att nämna några. Här erbjuds markmål, 

D

I Piteälvens dalgång ligger 
Europas största övningsplats. 
Den drivs av FMV och kunder 
från hela världen kommer för 
att testa flygande föremål.
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byggda efter önskemål, att träna på, likväl 
som radiostyrda plan eller bilar på marken. 
Allt som sker kan registreras i mätstationer 
ute i övningsområdet.

För den svenska Försvarsmakten inne-
bär anläggningen att den kan välja vilken 
tidpunkt och övning som önskas. Alternati-
vet är att övningsverksamheten skulle ligga 
i händerna på en annan nation. Dessutom 
finansieras anläggningen till stor del av 
intäkter från utlandet.

Vid Vidsel Test Range arbetar 130 per-
soner, välkomna arbetstillfällen i en gles-
bygd med ont om jobb. Verksam  heten ska-
par dessutom många fler jobb när svenska 
och utländska testare konsumerar hotell-
nätter, restaurangbesök, hyr bilar och 
annat. 

Men det är inte alldeles enkelt att locka 
ny högutbildad personal som ska klara att 
testa och utvärdera framtidens flyg- och 
vapensystem. I Norrbotten är det arbets-
tagarnas marknad bland högutbildade, 
Fortifikationsverket får konkurrera med 

exempelvis gruvorna, biltestverksamheten, 
Facebook, Bitcoin och den nya batterifabri-
ken i Skellefteå.

Några konkurrensfördelar finns dock 
i rekryteringsarbetet. De som jobbar här 
ska testa vapensystem som ska användas 
om 10–15 år, och får därmed jobba med den 
senaste tekniken. Personalen kan också 
nyttja de fiske- och jakträttigheter som 
finns på området. Och vill man bo nära 
kan man köpa en villa i Vidsel för 300 000 
kronor.

Eget litet samhälle
Provplatsen förvaltas av Fortifikationsver-
ket, som hyr ut den till FMV. Det är ett eget 
litet samhälle, med ett eget värmeverk, 
vattenverk och reningsverk. Här finns 
brandbil och sjukvårdare. Fastigheterna 
driftas av Fortifikationsverkets tre ser-
viceansvariga tekniker och en snickare/
hantverkare. 

Här finns också ett par museibyggnader. 
Ett museum över provplatsen sköts av pen-

sionerade medarbetare och i Jas-hangaren 
får besökaren tillbakablickar från tiden när 
de första Gripenplanen testades 1991. 

Inom området finns också ett arkitek-
turprisbelönat flygledartorn. Denna dag 
anropar en Herkules. Piloten ber flygleda-
ren Joel Berlin om tillstånd att landa och 
eventuella synpunkter på inflygningsvin-
kel. Men det är inga andra plan i närheten.

– Help yourself, svarar flygledaren och 
berättar att andra dagar kan det vara tester 
med sju–åtta plan som startar och landar, 
vilket innebär avsevärt mer aktiv flygled-
ning och fler flygledare.

Flygledning över området är också ett av 
många samarbeten med det civila samhäl-
let runt provplatsen. För det är ett rennä-
ringsområde för tre samebyar. Det innebär 
att renskötarna måste lämna området vid 
öv ning, däremot får de runt 2 400 renarna 
stanna. Dessutom kan Vidsel Test Range vid 
behov låna ut brandbilar och sjukvårdare 
vid bränder eller behov av akutvård i när-
heten. n

I Vidsel testas flygplan, robotar för alla vapenslag 
och drönare – ja, egentligen allt som flyger.”

Fortifikationsverkets Per-Mats Lundgren ansvarar för alla byggnader, även det nya flygledartornet. Till sin hjälp har han kollegan Tommy Lundh, som till höger inspekterar en radarstation.

I KORTHET

SURRANDE  
HYRESGÄSTER
Bin är viktiga för naturen och 
Fortifikationsverket har miljoner 
bin som gäster i sina fastigheter. I 
en röd bikupa vid Karlbergs slott 
bor exempelvis honungsbin som 
ingår i ett grönt förflyttningsstråk i 
Stockholm.

På Gotland gjordes ett ”lägen - 
hetsbyte” när samhällen av vild-
bin  upptäcktes vid en renovering av 
en byggnad som förvaltas av Forti-
fikationsverket. Bina fick flytta hem 
till biodlare innan ett tak revs.

Så många meter per sekund är det 
svenska vindrekordet. Det uppmättes 
den 20 december 1992 i Tarfaladalen  
där Fortifikationsverket förvaltar en 
forskningsstation.

91 Fladdermusfort

HALA TYPERKRIGSHISTORIA BOR PÅ BOTTEN
År 1947 kraschade flygplanet Ardo AR 
196-3 nordöst om ön Getskär utanför 
Karlskrona. Där ligger det fortfarande 
på havsbotten, på ett område som 
förvaltas av Fortifikationsverket. 

Nu har det som första flygplan 
utsetts till fornminne. Länsstyrel- 

sen i Blekinge skriver att pla net  
bär en svensk krigstidshistoria om 
bland annat underrättelse, spionage, 
agenter och hemliga transporter av 
flyktingar. Eftersom planet kraschade 
efter 1850 klassas det som ett ”yngre 
vrak”.

De gamla befästa bergrummen i Stockholms skärgård höll fienden borta, men nu 
har några av dem intagits – av fladdermöss. Den stora fladdermuspopulationen 
upptäcktes i samband med planerna att mura igen ett fort som byggts vid tiden 
för första världskriget. Världsnaturfonden, WWF, kom på inventering och kunde 
notera att det där bodde ett fladdermussamhälle med åtta av de nitton arter som 
finns i Sverige. Istället för att gjuta igen bergrummen helt valde Fortifikations- 
verket att lämna öppningar liknande brevinkast, som gjorde att fladdermössen kunde 
bo kvar. Forten fick namnet Bat Forts, vilket uppmärksammats ibland annat USA.

Gruvan i Ytterby användes under 
ett fyrtiotal år för att lagra flyg-
bränsle och diesel för Försvars-
makten, direkt i det oklädda berget. 
Sedan 1995 har Fortifikationsverket 
arbetat med att sanera gruvan. I 
slut skedet kom oväntad hjälpt från 

svampar, som 
äter oljan som 
kapslas in i deras 
celler och bryts 
ner till lipider.

– De fungerar 
som ett naturligt 
reningsverk, 
berättar Magnus 
Ivarsson, geo  log 

vid Natur historiska riksmuseet.
Svamparna hade tidigare upp-

märksammats på väggarna i Stock-
holms tunnelbana, i första hand på 
det fuktiga berget vid perrongen 
på station Kungsträdgården, där de 
renar det dag- och grundvatten som 
rinner längs väggarna. 

»De tycks 
äta oljan. 
De fungerar 
som ett 
naturligt 
renings-
verk.«
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D
et är midsommarafton på 
Grunneboheds läger i juni 
1904. Fyra officerare med 
kransar på hjässan och musta-
scher självmedvetet skruvade 

uppåt på preussiskt manér dricker punsch 
i en elegant salong avsedd för de högre 
befälen.

Ända sedan det militära indelningsver-
ket som skapades på 1680-talet hade land-
skapsregementena varje sommar övat på 
bestämda mötesplatser, belägna på en hed, 
äng eller slätt i bygden. Under de följande 
århundradena växte små samhällen fram 
runt lägren. Här låg officerarnas salonger, 
deras bostäder och mässbyggnader ofta 
med en inramning av trädgårdar med  
bersåer och slingrande promenadvägar. Där 
fanns ofta en park och raka trädalléer, allt 
för att ge intryck av ordning och enhetlighet. 

En bit utanför lägren växte en mer 
oordnad bebyggelse fram med ölhallar, 
raksalonger och andra serviceinrättningar. 
Denna trivsamma ordning tog slut 1901 när 

Sveriges riksdag ersatte det gamla indel-
ningsverket med en värnpliktsarmé. Plöts-
ligt blev det nödvändigt att kunna inhysa 
soldater året runt.

 Det blev inledningen på en fortifika-
torisk byggboom med få motsvarigheter i 
svensk historia. Under perioden 1870–1925 
byggdes ett sextiotal regementen. Det var 
stora anläggningar – igenkännbara genom 
snarlika dispositioner med kanslihus,  
kaserner och ekonomibyggnader utsträckta 
kring rektangulära gårdar. 

Arkitektonisk inspiration 
Regementena var arkitektoniska föregång-
are som inspirerade de centrala sjukhus och 
skolbyggnader som anlades under samma 
epok. Utmärkande för regementsanlägg-
ningarna var de stora gårdarna för den exer-
cis som var verksamhetens själva centrum. 
Arkitekturen präglades av långsiktighet 
och hållbarhet – ord som i vår tid kom-
mit på modet igen. När kasernerna under 
1990-talet avvecklade sin militära verksam-

het visade de sig fungera mycket bra som 
universitet, köpcenter eller för kommunal 
administration. 

Den svenska militärhistorien är i hög 
utsträckning en berättelse om fortifikato-
riska underverk sprungna ur geografiska 
omständigheter och militärstrategiska 
avväganden.  

Under 1600-talets stormaktstid var 
Östersjön nära nog ett svenskt innanhav. 
Kung Karl XI insåg att riket behövde en isfri 
hamn för örlogsfartygen i södra Sverige. 
Den perfekta platsen fann han vid Trossö 
i Blekinges skärgård. Där anlade han 1680 
en örlogsbas med fort för att skydda ham-
nen och fartygen. Erik Dahlberg, ryktbar 
generalkvartermästare och chef för  
rikets fästningar, fick i uppgift att göra en 
stadsplan och planlägga fortifikationerna. 
Anläggningen växte till en ny stad – Karls-
krona. Befästningarna Drottningskär och 
Kungsholm tillhörde de mest avancerade 
i Europa. Vid örlogsbasen växte kaserner, 
verkstäder och förråd fram. Hit vallfärdade 

hantverkare och utländska köpmän. Karls-
krona blev snart rikets andra stad efter 
Stockholm. Den välbevarade örlogsstaden 
upptogs 1998 på Unescos världsarvslista. 

Misslyckandet i Karlsborg
När det svenska stormaktsväldet föll ihop 
efter det olyckliga kriget mot Ryssland 
1808–1809 blev ett nytt fortifikationspro-
jekt lösningen på ett strategiskt dilemma.

Efter freden kom ryska trupper att 
placeras på Åland och kunde snabbt rikta 
anfall mot Stockholm. Fram växte idén om 
en centralfästning mitt i Sverige. Hit skulle 
kung, regering, riksbank och guldreserv 
flyttas i händelse av krig. När fienden till 
slut nådde centralfästningen skulle de ut-
mattade och med utsträckta försörjnings-
linjer krossas mot fästningens murar. 

Platsen för centralfästningen blev Karls-
borg vid sjön Vättern. Här inledde fortifika-
tionsmajoren Per Södermark tillsammans 
med soldater från Skaraborgs regemente 
bygget 1819. Det kom att pågå i nittio år. 
Den gigantiska fästningen hade 263 kanon-
portar riktade mot fronten och skulle beman-
nas av åttatusen man. Redan 1925 upphörde 
Karlsborg att vara krigsfästning. Både poli-
tiker och ledande militärer hade insett det 
orimliga i att överge huvudstaden utan strid 
i händelse av krig. Svaret blev nya fortifika-

tioner. I mitten av 1800-talet inleddes där-
för fästningsbyggen runt Stockholm.

I samband med att det internationella 
läget försämrades under 1930-talet tvinga-
des Sverige åter förbereda sig för krig. Längs 
Sveriges kuster slog Försvarsmakten en 
järnring av fort, bunkrar och kustartilleri-
batterier nedsprängda i bergen. Vid flyg-
flottiljen F9 utanför Göteborg byggdes en 
underjordisk hangar med plats för flygplan, 
verkstäder och ledningscentral.

Kärnvapensäkring
Freden 1945 gav inget andrum. Kalla kriget 
och risken för kärnvapenkonflikt gav den ny-
bildade Fortifikationsförvaltningen (1948) 
ännu fler skäl att spränga i bergen. Över hela 
Sverige byggdes nu avancerade och kärn-
vapensäkra militäranläggningar med  
komplicerade stötdämpningsfunktioner.

Det mest anslående projektet var marin-
basen Muskö i Stockholms skärgård. Den 
världskända basen byggdes mellan 1950 
och 1969 och är i praktiken en stad inne i 
berget. Efter att ha legat vilande i ett decen-
nium är Muskö nu åter i centrum för den 
svenska flottan. Sedan september 2019 är 
marinstaben placerad på ön. n

Källa: Bygga och befästa: Svensk försvars-
arkitektur under fyra sekel

Sveriges militära historia är i många avseenden en  
berättelse om fortifikatoriska underverk. Öppet hus 
tar oss med till hedar och befästningar.
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fortifikation
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1680: Erik Dahlberg får i uppdrag att byg-
ga en örlogsbas i Blekinge. Anläggningen 
växte till en stor stad – Karlskrona.
1680-tal: Landskapsregementena skapas.
1819: Byggandet av Karlsborgs fäst- 
ning inleds. 
1870–1925: Ett sextiotal regementen byggs.
1925: Karlsborgs fästning upphör att  
vara en krigsfästning.
1930-tal: Fort, bunkrar och kustartilleri 
sprängs in i bergen i samband med  
upprustning.
1940- och 50-tal: Flera ”kärnvapensäkra” 
anläggningar sprängs in i svenska berg.
1950: Bygget av marinbasen Muskö inleds.
2019: Marinstaben flyttar åter in på 
Musköbasen.

Det kalla kriget och risken för kärnvapenkonflikt 
gav den nybildade Fortifikationsförvaltningen 
ännu fler skäl att spränga i berget.

”

Tältlägret på Grunnebohed. FOTO I16/HJ. BYLUND.

< Vaktbyggnad på P4 i Skövde, ursprungligen uppförd omkring 1890 på Axvalla heds lägerplats 
och flyttad 1913 till det nya kasernområdet. FOTO KENNETH NILSSON, FORTIFIKATIONSVERKET

Den indelte soldaten Alfred Johansson med familj och  
häst framför soldattorpet Augustelid i Fägre socken i  
Västergötland. FOTO VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM.

Fältövning på  
Västgöta-Dals  
regementes  
mötesplats 
Grunnebohed. 
FOTO I16/HJ. BYLUND.

Midsommarfirande på Grunneboheds mötesplats 1904, två år innan mötesplatsen lades ner. FOTO I16/HJ. BYLUND.
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Jobba med oss!
Här bidrar du, tillsammans med engagerade kollegor, 

till samhällsnyttan genom att skapa ett robust samhälle. Vårt 
regeringsuppdrag är att medverka till Sveriges försvars-

förmåga och den tanken genomsyrar hela vår verksamhet – 
från en vattenläcka i Arvidsjaur till det strategiska sam - 

arbetet med våra Nordisk-Baltiska grannländer.
Vi erbjuder dig meningsfulla, stimulerande och varierande 

arbetsuppgifter oavsett vilken roll du har. Den gemensamma 
nämnaren för alla oss på Fortifikationsverket är det  

unika fastighetsbeståndet – ingen annan arbetsgivare kan 
stoltsera med så olika typer av fastigheter som kräver en så 
särskild kompetens och uppmärksamhet.

Fortifikationsverket är en trygg och stabil arbetsgivare som 
verkar i en dynamisk miljö präglad av tillväxt och full fart framåt. 
Vi skapar förutsättningar för utveckling och vi är också måna  
om att du ska hitta en balans mellan arbetsliv och privatliv.

Läs mer om oss och se våra lediga tjänster på  
fortifikationsverket.se/jobb. 

www.fortifikationsverket.se  //  fortv@fortifikationsverket.se  //  010-44 44 000 


