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Dyrare än beräknat att flytta värnpliktskontoret från Säve 

 

Personalen på Västra Värnpliktskontoret på Säve Depå på Hisingen i Göteborg och 

försvarsområdeschefen överste Kjell Werner ställer sig ytterst frågande till försvars-

stabens och öB:s funderingar om 

kontorets framtid. Enligt en 

utredning Som gjorts av chefen för 

värnpliktskontoret överstelöjtnant 

Arne Skedinger skulle en 

upprustning av nuvarande lokaler 

bli billigare än att flytta till KA 4:s 

nuvarande område eller till Nya 

Varvet. De ansvariga i Stockholm, 

talar om mycket höga kostnader 
på Säve och förefaller inställda på 

att det. skall bli flyttning till varje 

pris. 

 

Värnpliktsverkets ledning i Karlstad är helt på samma linje som jag och min personal 

när det gäller Sävekontorets framtid, säger överstelöjtnant Arne Skedinger. Foto: Alf 

Weihed 

Enligt marinchefens utredning från i höstas om den marina or-

ganisationen i Göteborg räcker inte de lokaler som skulle kunna ställas 

till värnpliktskontorets förfogande på södra sidan av Göta Älv. 

Överstelöjtnant Skedingers utredning ger vid handen att sex miljoner 

skulle räcka för att rusta upp på Säve (ÖB nämner 25 miljoner i 74-75 

års penningvärde).  .  

Skedingers färska beräkningar visar att det skulle gå på 16 miljoner att 

inreda nya lokaler på Nya Varvet. Motsvarande, summa vid KA 4:s 

kasernetablissement är sju miljoner kr. Här i ingår inte utgifter för 

flyttning och nyinvesteringar,  

- Visst finns det lokaler på Säve som är dåliga, kommenterar överst 

Werner. Det gäller framför allt de värnpliktigas förläggningsbaracker. I 

övrigt är lokalerna ganska goda.  

o Skall husen förfalla?  

- Det har inte nämnts ett ljud om fortsatta underhållsåtgärder på Säve. 



Skall lokalerna bara raseras om värnpliktskontoret flyttar till KA 4? 

Andra helikopterdivisionen har mer än 100 personer där ute och det finns 

även andra organ. Skall de ligga kvar måste man ändå ordna underhåll för 

dem.  

- Civilflyget håller f n på att bygga en matsal för 100 personer. Efter en 

flyttning av Värnpliktskontoret skulle de militära enheterna omfatta 100 - 

150 personer. Var skall de äta? Om de fortfarande skall ha en matsal där 

ute, så är besparingarna på att flytta över Värnpliktskontoret högst 

tvivelaktiga,  

Hur känns det att bli beskriven som en "bricka i spelet" kring KA 4:s 

fortbestånd? Vi ställer frågan till Arne Skedinger:  

- Det känns lite grand obehagligt. Vi har personal som har övertagits från 

det nedlagda F 9:s tid. Många har verkat på Säve ända sedan 1942. Nära 

hälften av personalen bor i områdets närhet på Hisingen och vi har en 

utmärkt arbetsmiljö, Vi anser att vi gör ett riktigt och ändamålsenligt 

arbete.  

ÖB: Ett råtthål  

Vid sitt sammanträffande med de marina personalorganisationerna i 

Göteborg karaktäriserade general Synnergren Värnpliktskontorets 

lokaler som "ett råtthål".  

- Byggnadsbeståndet år från F 9:s tid och de flesta lokalerna 

iordningsställdes år 1942, berättar överstelöjtnant Skedinger. Vår 

uppfattning är: Har dessa byggnader stått i 30 år och alltjämt är i det 

goda skick som vi faktiskt anser att de är, så skulle de md rimligt 

underhåll kunna bestå lika länge till. 

Huvuddelen av lokalerna är av god standard. Den medicinska institutionen 

renoverades så sent som förra året Den är f n den modernaste f riket av 

Värnpliktsverkets .medicinska "delar",  

En natt för vpl  

- Vad som inte är bra är databyggnaden och värnpliktsförläggningarna. De 

motsvarar inne normala krav. Men jag ifrågasätter om man måste gå på 

fortifikationsförvaltningens normer, när det bara är fråga om en enda 

natt för de inskrivningsskyldiga.  

Man har beräknat att det skulle kosta 3,5 miljoner kronor att göra 



värnpliktskasernen användbar i många år framåt. Arne Skedinger ställer 

sig tveksam till den siffran, som han anser vara för högt: beräknad.  

- Skulle man nybygga alltihop, skulle det - om man ansluter till befintliga 

vägar, VVS och sådant ... kosta 10 miljoner. Det är oberoende av om man 

bygger på Säve, på KA 4 eller någon annanstans. 

Låg hyra 

-Ett exempel' på att byggnadsbeståndet har god driftsekonomi är 

att vi har extremt låg hyra, framhåller överstelöjtnant Skedinger, 

Enligt en rapport från Försvarets rationaliseringsinstitut, FRI, är vår 

årshyra 70 kr per kvadratmeter. Bergslagens -Värnpliktskontor - 

betalar 195 kr. Medeltalet för byggnader av vår standard runt om i 

riket ligger mellan 96 och 110 kronor per kvadratmeter.  

Underhållsstaten är totalt bara 340 000 kr om året. Inom den ramen 

har man under årens lopp t o m kunnat göra en viss upprustning. 

Skedinger och hans medarbetare finner en flyttning från Säve vara 

meningsfull endast om den uppfyller följ anda tre villkor:  

• Den .skall ge bättre möjligheter att verka både "funktionellt" och från, 

arbetsmiljösynpunkt;  

• Den skall ge möjligheter att utnyttja befintliga förvaltningar ifråga om 

underhåll och tjänster av olika slag och samband, kassatjänst, vakt och 

liknande;  

•. Den skall ge en lösning som består under lång tid. 

. - Marinens Göteborgs-utredning har så många oklarheter att vi starkt 

ifrågasätter om en föreslagen flyttning verkligen uppfyller de här tre villkoren, 

slutar Arne Skedinger.  

Lars Borgström  
 


