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Bilagor: 
4.1      Situationsplan över Krigsflygfält 16, Brattforsheden 
4.2 – 8    Detaljkartor 
 
Omslagsfoton: Övre:   Vy Fageråshöjd 1:60 efter gallring. Foto Lotta Boss 

Nedre: Fönsterkamouflage på Expeditionsbaracken. Foto Anita Björcke. 
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Inledning 
Krigsflygfält 16 Brattforsheden är beläget i den ostligaste delen av Nyeds socken i Karlstad 
kommun, nära gränsen till Filipstads kommun. 
 
Flygfältets nuvarande landningsbana ligger på fastigheten Fageråshöjd 3:2 och de flesta 
byggnaderna på Fageråshöjd 1:60, båda ägda av Brattforshedens Flygklubb. Övrig berörd mark 
och berörda byggnader ägs av privatpersoner eller Stora Enso AB. 
 
Byggnaderna ägs och disponeras av respektive markägare, som också har ansvaret för tillsyn, 
vård och skötsel av dem. Beslutet om kulturreservat innebär inte några förändringar i detta 
avseende. 
 
För kulturreservatet Krigsflygfält 16 Brattforshedens byggnader och byggnadskonstruktioner 
gäller följande skyddsföre-skrifter enligt 7 kap. 5, 6 och 30 §§ i miljöbalken: 
 
• 

• 

• 
• 

förbud mot att riva, flytta, bygga om eller på annat sätt exteriört förändra befintliga 
byggnader som markerats med q på beslutskarta, 
förbud mot att flytta, ta bort eller på annat sätt förändra byggnadskonstruktioner, värn eller 
andra kulturelement. 

 
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd 

interiört förändra byggnader som markerats med q på beslutskarta, 
riva, flytta, bygga om eller på annat sätt exteriört förändra övriga byggnader. 

 
Brattforsheden är utpekad som område av riksintresse för naturvården och Natura 2000-område 
(Brattforsheden SE0610178) och omfattas därmed av miljöbalkens 3 kap 6§ (SFS 1998:808). 
Området är tidigare förordnat som naturvårdsområde (19§ Naturvårdslagen, dnr 11.1211-1964-
83). För området gäller i övrigt utomplanbestämmelser. 
 
 
Bakgrund 
Brattforshedens krigsflygfält anlades som fält nr 16 vid utbrottet av andra världskriget och var 
främst avsett för bombflyg. Kamoufleringen av krigsflygfältet var av central betydelse där 
flygfältet skulle efterlikna åkermark. De byggnader som uppfördes under beredskapstiden och 
som finns bevarade idag utgörs bl.a. av personal- och orderbaracker, köksbarack, matsalsbarack, 
laduvärn, förrådsbyggnader, bombförråd samt min- och ammunitionsförråd. Byggnaderna 
uppfördes så att de antingen var kamouflerade för att efterlikna gårdsbebyggelse till det som 
åkermark kamouflerade flygfältet eller dolda från luften genom taktäckning av exempelvis 
mossa och kvistar. Ammunitionsförråden fick karaktären av jordkällare och ladvärnet imiterade 
ladugård med vitmålad fähusdel, blindfönster och dörrar. Flera av träbyggnaderna var 
prefabricerade delar som monterades ihop på plats av militär personal eller entreprenörer. 
 
Efter andra världskrigets slut avtog de militära aktiviteterna vid flygfältet. Några militära 
anläggningar monterades ner eller förstördes genom sprängning. Öppna konstruktioner täcktes 
över med betongbalkar eller träplank. Flygfältet användes som militärt övningsområde och i 
början av 1960-talet kom det delvis att upplåtas för civil verksamhet, vilket har medfört att 
landningsbanan i öst-västlig riktning använts och bevarats. Fyra hangarer har uppförts på 
området efter 1945. 



Generellt kan sägas att stora delar av landningsbanan med försvarsanläggningar och byggnader 
har bevarats vid Brattforhedens flygfält. Runt flygfältet anlades fyra motstånds-nästen som 
skulle skydda anläggningen mot eventuellt anfall. Kvar finns många av de skyttevärn som 
anlades där. Några värn har raserats medan flera av de mindre gevärsvärnen fortfarande kan 
identifieras. Vid näste 1 finns även de flesta byggnaderna från beredskapstiden kvar. De 
luftbevakningstorn som anlades är rivna liksom de byggnader som var belägna vid näste 2. Vid 
Hedbacka har ett par byggnader brunnit ned. På Brattforshedens flygfält har även funnits en 
mängd fälthangarer. Idag återstår endast hästskoformade jordvallar av dessa anläggningar. 
Brattforshedens flygfält framstår idag som en välbevarad helhet och minner med sitt strategiska 
läge om den tid då krigshot var intimt förknippat med gränslandskapet Värmland. 
 
I början av 1980-talet sålde Fortifikationsverket det mesta av marken, dels den öst-västliga 
landnings-banan till Filipstads Flygklubb (idag Brattforshedens flygklubb) dels omgivande mark 
till privatpersoner. Marken återplanterades som regel med skog. Den fastighet där de flesta 
byggnaderna stod behölls av Fortifikationsverket tills 2001 då den övertogs av Brattforshedens 
flygklubb. 
 

        
Denna luftvärnsställning hör till de större bevarade konstruktionerna, näste 4. Foton Lotta Boss  

 
 
Målsättning 
Vid restaureringen av markerna som ingår i reservatet eftersträvas den helhetskaraktär som 
Brattforshedens krigsflygfält hade under andra världskriget. Vid byggnadsvårdsarbetet är samma 
tidsangivelse utgångspunkten. Byggnaderna får även visa spår av senare användning och de 
förändringar som skett under efterkrigstiden. Både äldre och yngre bebyggelseskeden 
respekteras.  
 
I de flesta fall ägs och disponeras byggnaderna av respektive markägare, som också har ansvaret 
för tillsyn, vård och skötsel av dem. Länsstyrelsen har med reservatsbildandet inte för avsikt att 
ändra på dessa förhållanden.  
 
Principiella utgångspunkter för byggnadsvårdsarbete vid Krigsflygfält 16, Brattforsheden är: 
-att byggnaderna underhålls kontinuerligt 
-att byggnaderna renoveras med traditionella tekniker och material 
-att de byggnadsvårdsåtgärder som utförs dokumenteras 
 
Anordningar för tillgänglighet och information i kulturreservatet utformas med största möjliga 
hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska karaktär. Se vidare i skötselplanen för markerna. 
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Dokumentation 
Värmlands museums kulturmiljövårdsenhet utförde under åren 1999-2000 en omfattande 
dokumentation av området vid Brattforshedens flygfält. Arbetet presenterades i Internrapport 
2001:13; Inventering och redovisning av kulturlämningar vid Brattforshedens flygfält. 
 
Ett flertal äldre fotografier och filmsekvenser ur bl a SF-journalen finns från beredskapsåren 
1939-45 samt från senare års verksamheter. Det historiska fotomaterialet kan utgöra en viktig 
informationskälla för framtida restaureringsarbete på byggnader och mark. 
 
 
Allmänna vårdkrav 
De flesta byggnader på Krigsflygfält 16 Brattforsheden befinner sig i ett gott skick. Nedan 
redovisas exempel på återkommande vårdåtgärder som bör vidtas. Mer omfattande vårdåtgärder 
redovisas i kapitlet Byggnadsbeskrivningar och åtgärder (se även Tidsplan). 
 
Inför mer omfattande renoveringar av bebyggelsen, som inte ingår i det kontinuerliga under-
hållet, bör samråd ske mellan ägare och länsstyrelsen för rådgivning och information om t ex val 
av åtgärd och möjlighet till byggnadsvårdsbidrag. 
 
I det normala underhållet av byggnaderna ingår följande moment: 
 
Årlig besiktning: 
Översyn av grund, väggar, yttertak, snickerier, fönster, dörrar etc. Brister åtgärdas snarast 
möjligt. 
 
De flesta läckage uppstår vid nock, takfot och olika genomföringar av yttertaket. Undersök även 
yttertakets undersida så att det inte finns fukt- och mögelfläckar och att genomföringar inte har 
fuktränder. 
 
Söndriga hängrännor och stuprör kan snabbt ge fasaderna och socklarna svåra fuktskador. 
 
Paneländar nära marken rötskadas ofta då marken höjer sig upp mot trävirket bl a beroende på 
många års ansamling av växtavfall och annat. Likaså utsätter skvättande regn vid t.ex. trappor 
panelen för rötrisk. 
 
Fönstren fordrar speciell uppmärksamhet. Fönsterbågens och karmens understycken hör till de 
delar som först angrips av röta. 
 
Årliga arbeten: 
Områden intill byggnaderna hålls fria från träd, buskar och sly. Översyn av takens vattenav-
ledning, rensning av hängrännor mm.  
 
Periodiska arbeten, vart femte år skall omfatta: 
Underhåll av utsatta delar, t ex rödfärgning av fasader, bättringsmålning av fönster-snickerier 
och rostskyddsbehandling. 
Besiktning av värnövertäckningar av trä. 
Periodiska arbeten, vart tionde år, skall omfatta: 
Reparation, tillspikning och rödfärgning av utvändig panel och övriga tidigare rödfärgade ytor. 
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Översyn och målningsbehandling av portar, dörrar, fönstersnickerier o d som tidigare har varit 
målade. 
Översyn och målningsbehandling av tidigare målade tak av plåt samt rostskyddsbehandling av 
järndetaljer. 
Översyn av papptak. 
 
 
Byggnadsbeskrivningar och åtgärder 
Byggnaderna är uppförda under perioden 1939-45, då inget annat anges. I den inledande texten 
har omnämnts att delar av bebyggelsen har genomgått vissa förändringar, framförallt under 
efterkrigstiden, såsom nya plåttak. Nedan beskrivna åtgärder innefattar inte det periodiska 
underhållet. Försvarsnästenas värn är upptagna nedan i den mån byggnadsarbeten behövs, övriga 
anlägg-ningar och åtgärder ingår i Skötselplan för Kulturreservatet Krigsflygfält 16 
Brattforsheden. 
 
 
1.  C-barack 
Fageråshöjd 1:53, bilaga 4:2 
Förläggningsbarack (tillverkad av Åsahus i Åmål) placerad nordost om fältet med 
handpumpsförsedd brunn i närheten. Envåningsbyggnad med fasader av stående rödmålad 
locklistpanel grundlagd på plintar och med svart trapetskorrugerad plåt på taket. Mitt på 
nordostfasaden finns en svartmålad dörr med en senare ditsatt ståltrappa med smidesräcke. 
Fönstren är försedda med luckor, antingen svartvita eller röda, och på gaveln mot vägen finns ett 
målat blindfönster. 
 

 
Foto från nordost. Foto Anita Björcke 

 
Interiört 
Den östra delen är oförändrad sedan kriget medan inredningen med britsar och mellanväggar har 
tagits bort i den västra delen. Ett kök och sällskapsutrymmen har ordnats där.  
 
Vindfång  
Golv: Brädgolv. 
Väggar: Slätspontade bräder på ytterväggarnas insidor.  
Tak: Slätspontade bräder. 
Övrigt: Skåp av smal spontad panel vid ena sidan 
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Hall 
Golv: Brädgolv. 
Väggar: Slätspontade bräder.  
Tak: Slätspontade bräder. 
Övrigt: Kamin, stående på plåt. Väggen 

bakom kaminen är plåtklädd. 
 
Tvättrum 
Golv: Brädgolv.  

    Planskiss Väggar: Slätspontade bräder målade vita. 
Tak: Slätspontade bräder, målade. 
Övrigt: Radiator i förbindelse med kaminen i hall. Tvättrännorna är borta. 
 
Logement 
Golv: Brädgolv. 
Väggar: Slätspontade bräder på ytterväggarnas insidor. Mellanväggarna som avskiljer de sex 

sovalkoverna är av smala fasspontade bräder och går inte ända upp till tak. Pardörrar av 
brädor mellan korridor och sovalkoverna. 

Tak: Slätspontade bräder. 
Övrigt: En kamin står mitt på gavelväggen. I varje alkovhörn finns en smal garderob och en fast 

träbrits. Ovanför finns två fällbara sängramar av stål överspända med kraftigt tyg.  
 

      
                   Uppfällda sängramar i logement.                     Inventarieförteckning, som hänger i entrén. 

                  Foton Anita Björcke 
 
Samvarorum, kök 
Golv: Brädgolv. 
Väggar: Slätspontade bräder på ytterväggarnas insidor. En tvärvägg finns kvar på varje sida, men 

i flyttat läge.  
Tak: Slätspontade bräder. 
Övrigt: Köksinredning utmed väggen mot öster. Kaminen mitt på gaveln är borta, men 

skyddsplåtarna är kvar. Vid sidan om finns väggstumpar med garderober kvar. 
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Skador och förslag till åtgärder 
Övrigt: Skorstenar och ventilationshuv, som ligger bredvid byggnaden, tas tillvara så att 

möjligheten till återställande finns. 
 
 
2.  Ammunitionsförråd östra 
Suttertjärn 1:19, bilaga 4:2 
I en svag sluttning åt öster ligger ett ammunitionsförråd. Byggnaden kan liknas vid en i  
betong gjuten jordkällare. En rostig ståldörr finns i öppningen, och i de murade stödmurarna vid 
ingången finns gångjärnsrester, som tyder på att lutande (trä-?) luckor täckt nergången. Två 
ventilationsrör av plåt sticker upp ur jordkullen. 
 

 
Ammunitionsförråd från nordost. Foto Lotta Boss 

 
Interiört 
Golv: Betong. 
Väggar: Betong mot brädform. 
Tak: Betong mot brädform. 
Övrigt: Dörr av stål. Det har funnits hyllor. Luftintag finns lågt till höger om dörren och utsläpp 

via två runda hål upptill på bakre väggen. 
 
Skador och förslag till åtgärder 
Väggar: Armeringen är fläckvis synlig. Betonglagning alt. rostskyddsbehandling. 
Dörr och plåtrör: Rostiga. Rostskyddsbehandlas. 
Övrigt: Yttre lucka saknas. Ny trälucka tillverkas. 
 
 
3. Tillsynsmannabostad 
Fageråshöjd 1:5, bilaga 4:3 
Envåningsbyggnad med sadeltak. Fasaden är klädd med rödmålad stående lockpanel. Södersi-
dan hade tidigare en öppen veranda under utdraget takfall över en entré, den är nu ersatt av en 
vinkeltillbyggnad lika huvudkroppen. Fönster, omfattningar och knutar är vita. År 2001 ersattes 
bostadshusets röda betongtegel mot ett svart pannimiterande plåttak.  
 
Interiört 
Huset är privatbostad och har inte besiktigats interiört. 
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Tillsynsmannabostad från söder. Foto Lotta Boss 

 
Under 2001-02 uppfördes tre uthusbyggnader på tomten; garage (4), vedbod (5) och hundgård 
(6). Samtliga har svart trapetskorrugerad plåt på taket och rödmålad fasadpanel. 
 
 
7.  Förrådsbarack 
Fageråshöjd 1:60, bilaga 4:3 
Grundlagd på plintar. Fasad klädd med rödfärgad stående profilerad locklistpanel. Taket är idag 
belagt med svart trapetskorrugerad plåt och anslutande svarta hängrännor och stuprör. Dörr med 
trätrappa finns på gaveln mot väster och port med lastbrygga på norrsidan, svart-målade. På 
gaveln mot öster finns ett målat blindfönster och på långsidorna fyra fönster mot norr och sju åt 
söder med antingen röda eller svartvita luckor. 
 

 
 

                              Ovan: Förrådsbaracken från NO. 
 

 

                              Till höger: Radiator ansluten till kamin på 
                              andra sidan väggen.  
 
                              Nedan: Söderfasad.  
                              Foton Anita Björcke 
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Interiört 
Byggnaden är uppdelad i tre rum, varav det östra inte har varit uppvärmt. 
 
Västra rummet  
Golv: Spontat brädgolv. Galvad plåt under radiator. Oljefläck och en mörk fyrkant mitt på 

trägolvet. 
Väggar: Slätspontad panel, omålad. Galvad plåt bakom radiator. 
Tak: Slätspontad panel. Hål i bjälklaget för rökrör ovanför radiator och ett hål mitt i taket 

ovanför den mörka fyrkanten på golvet. 
Övrigt: Spegeldörrar i grön kulör. Släta dörromfattningar. Fyra enkla fönster, grön kulör, hyllor 

av reglar och skivor.  
 
Mellersta rummet  
Golv: Obehandlat brädgolv. Galvad plåt under kamin till vänster om dörren till västra rummet.  
Väggar: Slätspontad panel, omålad. Väggen mot östra rummet är klädd med halvhårda 

träfiberskivor. Galvad plåt bakom kamin till vänster om dörren till västra rummet. 
Tak: Slätspontad panel.  
Övrigt:  Spegeldörrar i grön kulör. Släta dörromfattningar. Dubbeldörr mot lastbryggan, 

grönmålad karosseripanel. Fyra enkla fönster, grön kulör, enkla hyllor av reglar och skivor 
utmed mellanväggarna.  

 
Östra rummet  
Golv: Obehandlat brädgolv. 
Väggar: Slätspontad panel, omålad. Väggen mot mellersta rummet är klädd med halvhårda 

träfiberskivor.  
Tak: Slätspontad panel. 
Övrigt: Spegeldörr i grön kulör med släta dörromfattningar. Tre enkla fönster, grön kulör.  
 
Skador och förslag till åtgärder 
Tak: Återställande av papptak och borttagning av takavvattning, galvaniserad hängränna över 

lastbryggan. 
Övrigt: Ytterdörrens insida har skadad panel, repareras/byts. 
 
 
8. Kokbarack 
Fageråshöjd 1:60, bilaga 4:3 
En av områdets första byggnader uppförd 1939-40. Grundlagd på plintar. Rödfärgad byggnad 
med locklistpanel och papptak. En dörr på vardera långsidan, åt norr en svart blindlucka och åt 
söder två fönster med svarta luckor. På gavelröstet åt öster finns en röd lucka. År 2002-2003 
renoverades kokbaracken, bl a reparerades väggen i sydost. 
 

 
Kokbaracken från SO, före renoveringen 2002. Foto Anita Björcke 
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Interiört 
Byggnaden är delad i två rum, varav det östra har dubbelvägg och är isolerat med sågspån.  
 
Västra rummet  
Golv: Brädgolv.  
Väggar: Insida ytterpanel på regelstomme, slät liggande panel på mellanvägg. 
Tak: Slät panel.  
 
Östra rummet 
Golv: Brädgolv.  
Väggar: Liggande släta bräder. 
Tak: Slät panel. 
 

 
Kokbarack under renovering. Foto Lotta Boss 

 
Skador och förslag till åtgärder 
Tak: Återställande av kamouflagetak av lav, mossa och ris. 
 
 
9.  Garage 
Fageråshöjd 1:60, bilaga 4:3 
Garaget är grundlagt på hel betongplatta. Regelstomme fylld med sågspån, klädd med faluröd 
locklistpanel. Två dubbla slagportar mot öster. Lucka på östra gavelspetsen. Papptak. Renoverad 
sommaren 2002. 
 

 
Garage före renovering. Foto Anita Björcke 

 
Interiört 
Byggnaden är delad i två garage. Utmed långsidorna är det ett lågt snedtak. 
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Norra garaget 
Golv: Betong. 
Väggar: Liggande slätspontpanel. 
Tak: Slätspontpanel. 
 
Södra garaget 
Golv: Betong. 
Väggar: Liggande slätspontpanel. 
Tak: Slätspontpanel. 
 
Skador och förslag till åtgärder 
Tak: Återställande av kamouflagetak av lav, mossa och ris. 
 
 
10.  Avträde 
Fageråshöjd 1:60, bilaga 4:3 
Regelstomme på en grundplatta av betong med gjutna kantbalkar, stödklackar och rännor. 
Rödfärgad panel och pappklätt pulpettak. Svartmålade dörrar av spontad slätpanel med 
invändiga narar. Högst upp längs dörrfasaden finns ventilationsöppningar täckta av spjälor. 
 

 
Avträde från söder. Foto Anita Björcke 

 
Interiört 
Västra delen 
Golv: Betong.  
Väggar: Regelstomme med ytterpanelens insida, mellanvägg av liggande spontpanel. 
Tak: Råspont. 
Övrigt: Sittbänk av slät hyvlad panel, tre hål med lösa lock.  
 
Mellandelen 
Golv: Betong.  
Väggar: Regelstomme med ytterpanelens insida, Mellanvägg av liggande spontpanel. 
Tak: Råspont. 
Övrigt: Sittbänk av slät hyvlad panel, fem hål med lösa lock.  
 
Östra delen - pissoir 
Golv: Betong  
Väggar: Regelstomme med ytterpanelens insida, mellanvägg av liggande spontpanel. 
Tak: Råspont. 
Övrigt: Asfaltstruken lutande slätpanel som väggskydd vid golvrännan. 
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Avritad typritning för avträde. Det på Brattforsheden är förlängt med ett rum till vänster i planen. 

 
Skador och förslag till åtgärder 
Tak: Översyn av takpapp och råspont. 
Fasader: Ventilationsöppningarnas spjälor saknas delvis, lösa spjälor återställs och komplettering 

av saknade. 
Mark: Urgrävning längs norrfasaden. 
 
 
11.  Transformatorstation 
Fageråshöjd 1:60, bilaga 4:3 
Regelstomme utvändigt klädd med stående rödfärgad bred fasspontpanel och grund av gjuten 
betongram. Elskåp i gjutjärn på fasaden mot nordväst. Pappklätt tälttak reparerat/nybyggt 2002. 
 
Interiört 
Golv: Sandgolv, kabeländar sticker upp. 
Väggar: Eternitskivor, reglarna inklädda med eternitremsor. 
Tak: Eternitskiva. 
Övrigt: Svartmålad bräddörr mot sydväst, invändigt klädd med eternit, utvändigt med 

träfiberskiva. Ventilationsgaller av gjutjärn, mot sydost och nordväst. 
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Transformator. Foto Anita Björcke 

 
Skador och förslag till åtgärder 
Dörr: Reparation av nederdel på karm och dörrblad. 
 
 
12.  Order- och personalbarack 
Fageråshöjd 1:60, bilaga 4:3 
Envåningsbyggnad grundlagd på betongplintar, och fasad av rödfärgad locklistpanel. Flackt 
papptak med två skorstenar och en ventilationshuv, alla tre i plåt. Tre dörrar med exteriöra 
trätrappor på gavlarna och mot väster. 16 fönster, som är försedda med rödfärgade eller svartvita 
luckor. Renoverad 2001-02. 
 

 
Order- och personalbarack. Foto Anita Björcke 

Interiört 
Ingång mitt på gavlarna. I söder finns en verkstadsdel och i norr ett logement. I mitten finns 
ordersalen med ingång från väster.  
 
Vindfång 
Golv: Brädgolv. 
Väggar: Slätspontade bräder. 
Tak: Slätspontade bräder. 
 
Förråd  
Golv: Brädgolv. 
Väggar: Slätspontade bräder. 
Tak: Slätspontade bräder. 
Övrigt: Hyllor. Radiator. 
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Verkstad (till höger) 
Golv: Brädgolv. 
Väggar: Slätspontade bräder. 
Tak: Slätspontade bräder. 
Övrigt: Arbetsbänk. Kamin 
 
Verkstad (till vänster) 
Golv: Brädgolv. 
Väggar: Slätspontade bräder. 
Tak: Slätspontade bräder. 
Övrigt: Arbetsbänk. 
 

 

Ordersal 
Golv: Brädgolv. 
Väggar: Slätspontade bräder.  
Tak: Slätspontade bräder. 
Övrigt: Radiatorer mitt på gavelväggarna med 

plåtskydd på golv och vägg, och med 
förbindelse till kamin på andra sidan 
väggen. 

 
Logement 
Golv: Brädgolv. 
Väggar: Vindfång innanför ytterdörren. Slätspontade bräder på ytterväggarnas insidor. 

Mellanväggar mellan sovalkoverna av smala fasspontade brädor, som inte går ända upp till 
tak. 

Tak: Slätspontade brädor. 
Övrigt: Kamin vid inre vägg. De inre alkoverna har dubbla träbritsar och därovanför två fällbara 

sängramar av järnrör överspända med kraftigt tyg. Smala garderober i hörnen. I 
nordvästhörnet fast arbetsbord på gavelväggen och brits, sängramar och garderob lika ovan 
mot mellanväggen. Inredning saknas i nordöstra hörnet. 

 
 
13. Ladvärn, hangar 
Fageråshöjd 1:60, bilaga 4:3 
Byggnaden är uppförd för att till sitt yttre likna en ladugård. Den är grundlagd på plintar och har 
gjutet betonggolv. Väggstomme av träfackverkspelare, invändigt klädd nertill med bräder och  
 

 
Ladvärn, hangar från sydväst före rivning av tillbyggnader. Foto Anita Björcke 
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mellanrummet fyllt med taggtrådsrullar. Fasaden är klädd med faluröd slätpanel. På gaveln mot 
norr, halva österfasaden och en del av västerfasaden har den vita målningen återställts (för att 
likna en fähusdel) samt de målade svarta fönstermarkeringarna. Mitt på östra sidan finns en 
tillbyggnad med pulpettak avsedd att efterlikna ett mjölkrum. 
 
På västerfasaden har den fasta väggen av smalare panel rivits, och den stora sexdelade 
hangarporten återställts. Portdelarna sitter fast på gångjärn i underkanten och med wire till vev 
vid motsatta väggen manövreras de vid öppnandet. De fyra mittersta portarna har slät insida, som 
utgör körfält i öppet läge. En gångdörr finns i den södra sidosektionen. Idag finns även en röd 
plåtport på södersidan. Gavelspetsarna är försedda med två ventilationsluckor och mot norr även 
en port till ”höskullen”. Takkonstruktionen är ett över hela ytan fribärande träfackverk förstärkt 
med dragstag. Taket är belagt med trapetskorrugerad svart plåt och försett med hängrännor och 
stuprör. 
 

 
 Sektion, avritad från typritning för ladvärn. 

 
Interiört 
 
Hangar 
Golv: Betonggolv. 
Väggar: Stående bräder ca tre meter, däröver fasadbrädernas insida.  
Tak: Undertak av tunna träfiberskivor. 
Övrigt: Vevar m.m. till portspelet finns längs östra väggen. 
 

 
Ladvärn från nordost. Foto Lotta Boss 
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”Mjölkrum” 
Rummet är ej besiktigat interiört. Enligt uppgift finns här två vedpannor för uppvärmning av 
varmluft, den ena saknar en lucka. 
 
Skador och förslag till åtgärder 
Tak: Återställande av papptak. 
Dörrar: Borttagande av plåtport mot söder, ersätts med en port i trä som till det yttre liknar 

väggpanel. 
 
 
14.  Matinrättning och kök 
Fageråshöjd 1:60, bilaga 4:3 
Envåningsbyggnad grundlagd på cementblocksplintar, och fasad av rödfärgad locklistpanel och 
svart trapetskorrugerad plåt på taket. Fyra dörrar med breda trätrappor utanför, och en trappa 
finns också under matluckan i serveringsrummet. Trapporna har renoverats under våren 2002. 
Fönstren, 16 st spröjsade i 9 rutor, är försedda med luckor, målade i svart och vitt så det ser ut 
som ett tvåluftsfönster. Dessutom finns ett litet luckförsett fönster i f.d. förrådet och matluckan. 
Alla skorstenar är borta. 
 

 
Matinrättning och kök från sydväst. Foto Anita Björcke 

 
Interiört 
Endast väggen mellan köket och manskapssalen återstår. Tidigare indelning i Befälsmäss, 
Servering och Förråd är borta.  
 
Manskaps- och Befälsmäss, Serveringsrum 
Golv: Brädgolv. Tre plåtar där kaminerna har stått.  
Väggar: Målad slätspontpanel, blekgrön kulör. Dörren och en bit av väggen med luckor mot 

kokhus saknas. 
Tak: Vitmålade träskivor. 
Övrigt: Den enkla ledstången framför matluckorna finns kvar. Matsalen har på senare tid 

fungerat som förråd. Det finns hyllor och ett antal trälårar. 
 
Kokhus, Diskrum, Förråd 
Golv: Brädgolv, märken efter plåtarna under kokapparaterna. 
Väggar: Målad slätspontpanel, blekgrön kulör. 
Tak: Synliga takstolar, brädbeklädnad på yttertakets insida vitmålat med fuktfläckar. 
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Avritad typritning för Matinrättning och kök. 
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Ovan: Skador vid trappa. Foto Lotta Boss 
 
Till vänster: Köksdelen har full takhöjd. Foto Anita Björcke 

 
Skador och förslag till åtgärder 
Tak: Plåttaket ersätts med pappbeläggning och skorstenar återställs. 
Fasader: Reparation/byteav skadad panel. 
 
 
15.  Jordkällare  
Fageråshöjd 1:60, bilaga 4:3 
Murade väggar och stödmurar vid ingången, grund och takbjälklag gjutet i betong. 
Nya yttre luckor av pappklätt virke gjordes våren 2002. En ventilationsskorsten mitt på 
jordkullen. 
 

 
Jordkällaren före nya luckorna. Foto Anita Björcke 

 
Interiört  
Golv: Betong. 
Väggar: Putsade murblock. 
Tak: Betong. 
Övrigt: Inre dörr av hyvlade bräder. Det har funnits hyllor. 
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Skador och förslag till åtgärder 
Tak: Synlig armering rostskyddas och lös betong bilas bort och ilagning sker. 
Övrigt: ev. återställande av hyllinredning. 
 
 
16.  Expeditionsbarack 
Fageråshöjd 1:60, bilaga 4:3 
Envåningsbyggnad grundlagd på betongplintar, och fasad av rödfärgad locklistpanel och med 
flackt papptak. Ingång på ostfasaden med ny trätrappa. 15 fönster med luckor, som är rödfärgade 
eller målade i svartvitt. Blindfönster på södergaveln. Taket är klätt med papp. Byggnaden har 
skorstenar och en ventilationshuv av plåt. Delvis renoverad 2001-02.  
 
 

 

 
Nedan: Expeditionsbarack.  
Till höger: Gevärsställ.  
Foton Anita Björcke 
 

 
 

Interiört 
Byggnaden inrymmer vindfång, hall, rum, expeditionssal med två sovalkover, kontor, 
utrustningsrum och ett logement. I hallen finns fyra grönmålade spegeldörrar med speglar av 
smal spontad panel. Dörren till expedi-tionssalen saknas liksom dörrarna till angränsande 
sovalkover.  
 
Vindfång,  
Golv: Brädgolv. 
Väggar: Slätspontade bräder.  
Tak: Slätspontade bräder.  
Övrigt: Skåp av smal spontad panel. 
 
Hall 
Golv: Brädgolv. 
Väggar: Slätspontade bräder.  
Tak: Slätspontade bräder. 
Övrigt: Gevärsställ i trä. 
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Rum 
Golv: Brädgolv. 
Väggar: Slätspontade bräder.  
Tak: Slätspontade bräder.  
 
Expeditionssal 
Golv: Brädgolv. 
Väggar: Fasspontade bräder målade i vitt, gult och blått. 

Mellanväggar mellan sovalkoverna av smala fasspontade 
bräder, som inte går ända upp till tak. 

Tak: Slätspontade bräder. 
Övrigt: Sovalkoven i hörnet har kvar sin inredning. 

 

 
Kontor 
Golv: Brädgolv. 
Väggar: Fasspontade bräder målade vita.  
Tak: Slätspontade bräder.    Planskiss 
Övrigt: Radiator från kamin i Utrustning. 
 
Utrustning 
Golv: Brädgolv. 
Väggar: Slätspontade bräder.  
Tak: Slätspontade bräder. 
Övrigt: Kamin, stående på plåt och väggen bakom plåtklädd. Krokrader på väggarna. 
 
Logement, söder 
Golv: Brädgolv. 
Väggar: Slätspontade bräder på ytterväggarnas insidor. Mellanväggar mellan sovalkoverna och 

mot korridoren är av smala fasspontade bräder, som inte går ända upp till tak. 
Tak: Slätspontade bräder. 
Övrigt: Pardörrar av bräder mellan korridor och de sex sovalkoverna. Två utfällbara sängramar 

av stål överspända med kraftigt tyg finns i varje alkov och därunder en fast brits. Smala 
garderober i hörnen. Kamin vid väggen mot söder. 

 
Skador och förslag till åtgärder 
Tak: Invändiga fuktskador i kontorstaket åtgärdas. 
 
 
17.  Hangar, klubblokal 
Fageråshöjd 1:60, bilaga 4:3 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hangar under uppförande 
Foto Lotta Boss. 
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En stor hangar med stomme av bågformiga limträbalkar är under uppförande. Långsidornas 
väggar är murade i tegel, gavlar och tak av trapetskorrugerad plåt. Till vänster om öppningen för 
hangarporten finns en gångdörr, ovanför finns ett burspråk och två tvåluftsfönster. Mot norr 
byggs ett pulpettak över förrådscontainrar.  
 
Interiört  
Interiören är ej färdigställd. På ett entresolplan i södra delen finns klubblokaler med trappa upp i 
sydvästra hörnet. 
 
 
18.  Hangar 
Fageråshöjd 1:60, bilaga 4:3 
Hangaren byggdes på 1960-talet. Grundlagd på betongplatta och med faluröd locklistpanel på 
fasaderna. Dubbelt pulpettak (kort framåt och långt bakåt) täckt av trapetskorrugerad svart plåt. 
Även hangarportarna är klädda med svart trp-plåt, och öppnas genom att dras åt ena sidan på en 
stålställning. 
 

 
Hangar från söder. Foto Anita Björcke 

 
Interiört  
Invändig inventering är ej utförd 
 
 
19.  Hangar 
Fageråshöjd 1:88, bilaga 4:3 
Hangaren byggdes omkring 1970. Grundlagd på betongplatta och med rödmålad pannplåt på 
fasaderna. Sadeltaket och portarna är klädda med svart pannplåt. Hangarportarna öppnas genom 
att dras åt sidorna på utskjutande stålställningar. 
 

 
Hangar från sydväst. Foto Anita Björcke 

 
Interiört 
Hangaren är inte besiktigad interiört. 
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20.  Wasa-hangaren 
Fageråshöjd 1:91, bilaga 4:3 
Hangaren byggdes under början av 1960-talet av Wasa knäckebröd i Filipstad. Grundlagd på 
betongplatta och med rödmålad trapetskorrugerad plåt på fasaderna, långsidorna är lutande. 
Sadeltaket och portarna är klädda med svart trapetskorrugerad plåt. Hangarportarna öppnas 
genom att dras åt sidorna på utskjutande stålställningar. Tidigare hade byggnaden ett 
flygledartorn på taket. 
 

 
Hangar från sydväst. Foto Anita Björcke 

 
Interiört 
Hangaren är inte besiktigad interiört. 
 
 
21.  Förrådscontainer 
Fageråshöjd 1:60 och 3:2, bilaga 4:3 
En mindre rödmålad container, uppställd under senare tid, försedd med ett flackt sadeltak av 
mörkgrön trapetskorrugerad plåt. 
 
Interiört 
Förrådet är inte besiktigad interiört. 
 
 
22.  Garage, f.d. klubbstuga 
Fageråshöjd 3:2, bilaga 4:3 
Dubbelgarage uppfört 1942. Fasad av rödfärgad locklistpanel och svartmålad garageport. Tak av 
trapetskorrugerad svart plåt. Det östra garaget är ombyggt till klubblokal. Porten är därför ersatt 
med en regelvägg med en dörr och två tvåluftsfönster. Tillbyggnaden mot norr är borttagen. 
 

 
Garage, f.d. klubbstuga före rivning av luta. Foto Anita Björcke 
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Interiört 
 
Garage 
Garaget är inte besiktigat interiört 
 
F.d. klubblokal 
Golv: Plastmatta. 
Väggar: Målad bröstning av stående fasspontpanel och däröver målade halvhårda träfiberskivor. 
Tak: Målade halvhårda träfiberskivor. 
 
Skador och förslag till åtgärder 
Tak: Återställande till papptak. 
Dörrar: Återställande av den östra porten. 
 
 
23.  Täckt kulsprutevärn 
Fageråshöjd 1:60, militärt litt. 18 intill Näste 1, bilaga 4:3 
Betong gjuten mot brädform, 12-kantig plan med 75-90 cm sidor. I överytan, som är lite konisk 
är fältstenar ingjutna. Fem skottgluggar och en lucka 45x50 cm för inpassage. Högst upp på varje 
väggfält är en rak järnkrok ingjuten. 
 

 
Kulsprytebunker från SV. Foto Anita Björcke 

 
Interiört 
Golv: Sandgolv. 
Väggar: Betong mot brädform. 
Tak: Betong. 
Övrigt: Ingångsöppning med stållucka mot NO, skjutluckor för skottgluggarna. 
 
Skador och förslag till åtgärder 
Fasader: Nödvändiga åtgärder mot kalkutfällningar vidtages. 
Luckor: Rostskyddas. 
 
 
24.  Öppet kulsprutevärn 
Fageråshöjd 1:60, militärt litt. 5 inom Näste 1, bilaga 4:3 
Öppet, åttkantigt värn med överbyggd skyddsplats. Trälocket, som gjordes efter kriget, har varit 
övertorvat och gjort att värnet bevarats. Jfr ritning till nr 29. 
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Interiört 
Golv: Sandgolv. 
Väggar: Betong mot brädform. 
Tak: Betong över skyddsplats, träluckor över pjäsplatsen. 
Övrigt: Skyddsplatsen inredd med bänk och förvaringslåda av trä. 
 
Skador och förslag till åtgärder 
Tak: Nya trälock. 
 
 
25.  Öppet kulsprutevärn 
Alsterstorp 1:2, militärt litt. 1 inom Näste 1, bilaga 4:3 
Öppet, åttkantigt värn med överbyggd skyddsplats. Trälocket, som gjordes efter kriget har varit 
övertorvat. Jfr ritning till nr 35. 
 
Interiört 
Golv: Sandgolv. 
Väggar: Betong mot brädform. 
Tak: Betong över skyddsplats, träluckor över pjäsplatsen. 
Övrigt: Skyddsplatsen inredd med bänk och förvaringslåda av trä. 
 
Skador och förslag till åtgärder 
Tak: Nya trälock. 
 
 
26.  Täckt kulsprutevärn 
Fageråshöjd 1:92, militärt litt. 1 intill Näste 2, bilaga 4:4 
Betong gjuten mot brädform, 12-kantig plan med 75-90 cm sidor. I överytan, som är lite konisk 
är fältstenar ingjutna. Fem skottgluggar och en lucka 45x50 cm för inpassage. Högst upp på varje 
väggfält är en rak järnkrok ingjuten, på de flesta hänger en bit träregel i en kort stång med ögla. 
 

 
Interiör med skottgluggsluckor. Foto Lotta Boss 

 
Interiört 
Golv: Sandgolv. 
Väggar: Betong, 35 cm tjock.  
Tak: 40 cm betong. 
Övrigt: Ingångsöppning med stållucka mot öster, skjutluckor för skottgluggarna. I värnet ligger 

stålstänger, som använts vid maskeringen av värnet. 
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Skador och förslag till åtgärder 
Tak: Rensa bort lav och annan beväxning från ytan. 
Fasader: Nödvändiga åtgärder mot kalkutfällningar vidtages. 
Luckor: Rostskyddas. 
 
 
27.  Täckt kulsprutevärn 
Fageråshöjd 1:92, militärt litt. 4 inom Näste 2, bilaga 4:4 
Betong gjuten mot brädform, 12-kantig plan med 75-90 cm sidor. I överytan, som är lite  
upphöjd mot mitten, är fältstenar ingjutna. Fem skottgluggar och en lucka 45x50 cm för 
inpassage. Högst upp på varje väggfält är en rak järnkrok ingjuten. 
 

 
Denna bunker har de största skadorna, ingång från S . Foto Lotta Boss 

 
Interiört 
Golv: Sandgolv. 
Väggar: Betong mot brädform. 
Tak: Betong. 
Övrigt: Ingångsöppning med stållucka mot söder, skjutluckor för skottgluggarna. 
 
Skador och förslag till åtgärder 
Tak: Rensa bort sly från ytan.  
Fasader: Nödvändiga åtgärder mot kalkutfällningar och ytliga betongskador vidtages. 
Luckor: Rostskyddas. 
 
 
28.  Öppet kulsprutevärn 
Fageråshöjd 1:92, militärt litt. 15 inom Näste 2, bilaga 4:4 
Öppet, sexkantigt värn med överbyggd skyddsplats. Trälocket, som gjordes efter kriget ligger 
delvis vid sidan om. 
 
Interiört 
Golv: Sandgolv. 
Väggar: Betong mot brädform. 
Tak: Betong över skyddsplats, trälucka över pjäsplatsen.  
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Uppmätningsskiss, plan och sektion 

 
Skador och förslag till åtgärder 
Tak: Nytt trälock. 
 
 
29.  Öppet kulsprutevärn 
Fageråshöjd 1:92, militärt litt. 23 inom Näste 2, bilaga 4:4 
Öppet, åttkantigt värn med överbyggd skyddsplats och pjäsfundament. Trälocken, som gjordes 
efter kriget ligger delvis vid sidan om. 
 

 
Foto från nordväst. Foto Lotta Boss 

 
Interiört 
Golv: Sandgolv som rasat ner över nergången till skyddsplatsen. 
Väggar: Betong mot brädform. 
Tak: Betong över skyddsplats, trälock över pjäsplatsen. 
Övrigt: Skyddsplatsen inredd med bänk. 
 

 
Uppmätningsskiss, plan och sektion 

 
Skador och förslag till åtgärder 
Tak: Nya trälock. 
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30.  Öppet kulsprutevärn 
Fageråshöjd 1:92, militärt litt. 24 inom Näste 2, bilaga 4:4 
Öppet, sexkantigt värn med överbyggd skyddsplats. Trälocket, som gjordes efter kriget är delvis 
övertorvat. Jfr. ritning till nr 28. 
 
Interiört 
Golv: Sandgolv. 
Väggar: Betong mot brädform. 
Tak: Betong över skyddsplats, träluckor över pjäsplatsen. 
 
Skador och förslag till åtgärder 
Tak: Nytt trälock. 
 
 
31.  Förråd Hedbacka 
Fageråshöjd 1:85, bilaga 4:5 
Betongsockel, fasad av faluröd locklistpanel, vita knutar och tak belagt med tvåkupiga tegel-
pannor. På östra gaveln finns en stor faluröd port och på den västra en faluröd dörr samt ett ljus-
insläpp 1x4m med korrugerad plast. Byggnaden har varit försedd med en förstukvist och målade 
blindfönster mot söder, för att likna ett bostadshus. 
 

     
Foto från sydost. Foto Anita Björcke                  Interiör. Foto Anita Björcke 

 
Interiört 
Stomme typ ladugårdsfackverk. Används för att förvara diverse utrustning och byggmaterial. 
 
Golv: Betong. 
Väggar: Obehandlad panel. 
Tak: Panel. 
 
Skador och förslag till åtgärder 
Tak: Underlagsbrädorna visar några spår på takläckage. Skadade tegelpannor byts, undertaket 
repareras. 
Fasader: Återställa förstukvist och blindfönster. 
Fönster: Ersätta plasten i västra gaveln med fönster enligt äldre foto. 
Mark: Ta bort buskar nära byggnaden. 
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32.  Ammunitionsförråd Hedbacka 
Fageråshöjd 1:85, bilaga 4:5 
Byggnaden kan liknas vid en i betong gjuten jordkällare. En rostig ståldörr finns i öppningen, 
och i de murade stödmurarna vid ingången finns gångjärnsrester, som tyder på att  
lutande (trä-?) luckor täckt nergången. Två ventilationsrör av plåt sticker upp ur jordkullen. 
 

 
Foto från sydost. Strax till höger finns ett gevärsvärn. Foto Lotta Boss 

 
Interiört 
Golv: Betong. 
Väggar: Betong mot brädform. 
Tak: Betong mot brädform. 
Övrigt: Dörr av stål. Har funnits hyllor. Luftintag finns lågt till höger om dörren och utsläpp via 
två runda hål upptill på bakväggen.  
 
Skador och förslag till åtgärder 
Väggar: Armeringen är fläckvis synlig, 

denna rostskyddas. 
Dörr och plåtrör: Rostiga delar 

rostskyddas. 
Övrigt: Yttre lucka saknas, tillverka ny. 
 
 
Till h: Interiör med synlig armering och hyllrester. 
Foto Lotta Boss  
 
 
33.  Minförråd 
Mången 1:2, bilaga 4:6 
Grönmålad putsad byggnad med papptak. En ståldörr målad i mörkgrönt finns mot söder. På 
taket finns rester av åskledare. 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
Minförråd från sydost. Foto Anita Björcke 
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Interiört 
Minförrådet är inte besiktigat interiört. 
 
Skador och förslag till åtgärder 
Tak: Översyn av papptak. 
Fasader. Putslagning och ommålning. 
Dörrar: Ommålning. 
Övrigt: Åskledaren återställs. 
 
 
34.  Täckt kulsprutevärn 
Fageråshöjd 3:2, militärt litt. 14 inom Näste 3, bilaga 4:6 
Betong gjuten mot brädform, 12-kantig plan med 75-90 cm sidor. I överytan, som är lite konisk, 
är fältstenar ingjutna. Fem skottgluggar och en lucka 45x50 cm för inpassage. Högst upp på varje 
väggfält är en rak järnkrok ingjuten. 
 

 
Foto från väster. Foto Lotta Boss 

 
Interiört 
Golv: Sandgolv. 
Väggar: Betong mot brädform. 
Tak: Betong. 
Övrigt: Ingångsöppning med stållucka mot norr, skjutluckor för skottgluggarna. 
 
Skador och förslag till åtgärder 
Fasader: Kalkutfällningar lagas. 
Luckor: Rostiga delar rostskyddsbehandlas. 
 
 
35. Öppet kulsprutevärn 
Fageråshöjd 1:85, militärt litt. 12 inom 
Näste 3, bilaga 4:6 
Öppet, åttkantigt värn med överbyggd 
skyddsplats. Trälocken, som gjordes efter 
kriget är nedfallna i värnet. 
 
 
                                    Foto från norr. Foto Lotta Boss  
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Interiört 
Golv: Sandgolv. 
Väggar: Betong mot brädform. 
Tak: Betong över skyddsplats. 
Övrigt: Skyddsplatsens inredning är sönder. 

 
Uppmätningsskiss, plan och sektion 

 
Skador och förslag till åtgärder 
Tak: Nya trälock. 
 
 
36.  Ammunitionsförråd 4:an 
Mången 1:2, militärt litt. 202, intill Näste 4, bilaga 4:7 
Byggnaden kan liknas vid en i betong gjuten jordkällare. En rostig ståldörr finns i öppningen, 
och i de murade stödmurarna vid ingången finns gångjärnsrester, som tyder på att lutande (trä-?) 
luckor täckt nergången. Två ventilationsrör av plåt sticker upp ur jordkullen. 
 
Interiört 
Golv: Betong. 
Väggar: Betong mot brädform. 
Tak: Betong mot brädform. 
Övrigt: Dörr av stål. Har funnits hyllor. Luftintag finns lågt till höger om dörren och utsläpp via 

två runda hål upptill på den bakre väggen. 
 

 
Foto från sydost. Strax söder om finns ett gevärsvärn. Foto Lotta Boss 

 
Skador och förslag till åtgärder 
Väggar: Armeringen är fläckvis synlig, denna rostskyddas. 
Dörr och plåtrör: De är rostiga, och rostskyddsbehandlas. 
Mark: Rensa bort träd och buskar på jordkullen. 
Övrigt: Yttre lucka saknas, denna rekonstrueras. 
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37.  Bombförråd, norra 
Spätterud 1:43, bilaga 4:8 
Putsad grönmålad fasad och pappklätt tak. Fönster bakom skjutlucka av stål på långfasaderna 
och dubbeldörrar av stål på båda gavlarna. 
Väggarna är gjutna av betong mot brädform och utvändigt kompletterade med ca 10 cm 
lättbetongblock. Takets lättbetongplattor är upplagda på en I-balk vid nocken. Ventilations-
öppningar på gavlarna.  
Byggnaden inreddes till verkstad på 1980-talet, och är försedd med mulltoa med ventilations-rör 
genom taket och ett rör för blästringsluft på östra gaveln. 
 

 
Foto från sydost. Foto Anita Björcke 

 
Interiört 
Gjutet betonggolv. Portarna har en inre stomme av tjocka spontade bräder. De låga 
tvåluftsfönstren har enkelt glas. 
Byggnaden är inte besiktigad interiört, men enligt uppgift nedsotad efter en brand. 
 
Skador och förslag till åtgärder 
Tak: Omläggning papptak. 
Fasader: På gaveln mot öster är färgen borttagen. Putslagning och ommålning. 
Grund: Putslagning och ommålning. 
Fönster: Ommålning. 
Portar och luckor: Rostskyddsbehandling och ommålning. 
Övrigt: Interiör urstädning och återställande. 
 
 
38.  Bombförråd, mellan 
Spätterud 1:44, bilaga 4:8 
Putsad grönmålad fasad och pappklätt tak. Fönster bakom skjutlucka av stål på långfasaderna 
och dubbeldörrar av stål på båda gavlarna. 
 

            
              Foto från norr. Foto Anita Björcke                 Foto från söder. Foto Anita Björcke 
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Väggarna är gjutna av betong mot brädform och utvändigt kompletterade med ca 10 cm 
lättbetongblock. Takets lättbetongplattor är upplagda på en I-balk vid nocken. Ventilations-
öppningar på gavlarna. 
 
Interiört 
Gjutet betonggolv. Portarna har en inre stomme av tjocka spontade bräder. De låga 
tvåluftsfönstren har enkelt glas. 
 
Skador och förslag till åtgärder 
Tak: En gammal skada i en av takplattorna, det fattas en bit och armeringen är nedstickande; 

kontroll så att försvagningen inte menligt påverkar hållfastheten. Utvändig mossbeväxt. 
Omläggning papptak. 

Fasader: Puts- och färgsläpp, inbrottsskada i lättbetongen vid norra porten. Putslagning och 
ommålning. 

Grund: Putslagning och ommålning. 
Fönster: Det västra krossat vid inbrott. Glasning och ommålning. 
Dörrar och luckor: Låshuset saknas i den norra porten. Rostskyddsbehandling och ommålning. 
Övrigt: Rester av stängsling finns kvar och tillhörande grind, beslagen möjliga att återanvända 

vid ev. rekonstruktion.  
 
 
39.  Bombförråd, södra 
Spätterud 1:44, bilaga 4:8 
Putsad grönmålad fasad och pappklätt tak. Fönster bakom skjutlucka av stål på långfasaderna 
och dubbeldörrar av stål på båda gavlarna. 
 

 
Foto från norr. Foto Anita Björcke 

 
Väggarna är gjutna av betong mot brädform och utvändigt kompletterade med ca 10 cm 
lättbetongblock. Takets lättbetongplattor är upplagda på en I-balk vid nocken. Ventilations-
öppning på gavlarna. Utanför finns stolpar till åskskydd, rester av stängsling och tillhörande 
grind.  
 
Interiört 
Gjutet betonggolv. Portarna har en inre stomme av tjocka spontade bräder. De låga 
tvåluftsfönstren har enkelt glas. 
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Ovan: Nockås av stål.  
T.v.: Port med spanjolettlås i behåll.  
Nedan: kan tyckas vara en överflödig uppmaning!  
Foton Lotta Boss 

 

 
 
Skador och förslag till åtgärder 
Tak: Omläggning av papptak. 
Fasader: Putslagning och ommålning. 
Grund: Putslagning och ommålning. 
Fönster: Ommålning. 
Dörrar och luckor: Rostskyddsbehandling och ommålning. 
Övrigt: Rester av stängsling och tillhörande grind finns kvar. Grindbeslagen möjliga att 

återanvända vid rekonstruktion av inhägnad. Städa området från bråte. Återställ åskskydd. 
 
 
 
 
 
 

 34



Tidsplan  
 
Tidsschema för byggnadsvårdsåtgärder 
Prioriteringsgrad, förklaring: 
1=högsta prioritet, åtgärdas snarast,  
2= hög prioritet, men ej akut vårdbehov,  
3= åtgärd som vidtas när behov och möjlighet finns,  
4=byte när nuvarande byggnadsdel är uttjänt eller motsvarande. 
 
Normalt underhåll och årlig översyn av byggnaderna, se rubrik Allmänna vårdkrav. 
 
Byggnad Byggnadsdel Vårdåtgärd Prioritet 
1.  C-barack tak återställ papptak 4 

 skorstenar och  ta till vara 1 
 ventilationshuv  återställa 3 

 
2.  Ammunitionsförråd  synlig armering betonglagning 2 
      östra dörr och plåtrör rostskyddsbehandling 2 
 yttre lucka nytillverkning 3 
 
7.  Förrådsbarack tak  återställa papptak 2 

 takavvattning ta bort 2 
 ytterdörr byt ut skadad panel 3 

 
8. Kokbarack tak kamouflage av  3 
  lav och markris 
 
9.  Garage tak kamouflage av  3 
  lav och markris 
 
10.  Avträde tak byte takpapp 2 

 spjälor  återställa  2 
 mark urgrävning längs 1 

  norrfasaden. 
 
11.  Transformatorstation dörr reparation av nederdel  2 
  av karm och dörrblad 
 
13. Ladvärn, hangar tak återställa papptak 2 

 dörrar ta bort port mot söder 3 
 
14.  Matinrättning och kök tak papptak och skorstenar 2 

 fasader ersätta skadad panel 2 
 
15.  Jordkällare  tak ilagning betong 3 

 hyllinredning återställa  3 
 
16.  Expeditionsbarack invändigt kontor fuktskador åtgärdas 1 
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Byggnad Byggnadsdel Vårdåtgärd Prioritet 
22.  Garage, f.d. klubbstuga  tak återställa papptak 2 

 dörrar återställa östra porten 3 
 
23.  Täckt kulsprutevärn fasad betonglagning 1 

 luckor  rostskyddsbehandling 1 
 
24.  Öppet kulsprutevärn täckning nya trälock 2 
 
25.  Öppet kulsprutevärn täckning nya trälock 2 
 
26.  Täckt kulsprutevärn  tak ta bort småträd 1 

 fasad betonglagning 2 
 luckor  rostskyddsbehandling 2 

 
27.  Täckt kulsprutevärn  tak ta bort småträd 1 

 fasad betonglagning 1 
 luckor  rostskyddsbehandling 1 

 
28.  Öppet kulsprutevärn täckning nytt trälock 2 
 
29.  Öppet kulsprutevärn täckning nya trälock 2 
 
30.  Öppet kulsprutevärn täckning nytt trälock 2 
 
31.  Förråd Hedbacka tak översyn taktegel och  2 
  underlagstäckning  

 fasad återställa förstukvist och  3 
  blindfönster 

 fönster ersätta plasten i västra gaveln 3 
  med fönster enligt äldre foto 

 mark ta bort buskar och träd nära 1 
  byggnaden. 
 
32.  Ammunitionsförråd synlig armering betonglagning 3 
        Hedbacka dörr och plåtrör rostskyddsbehandling 3 
 yttre lucka nytillverkning 3 
 
33.  Minförråd  tak omläggning papptak  2 

 fasad putslagning, ommålning 3 
 dörr rostskydd, ommålning 3 

 åskledaren återställa 3 
 
34.  Täckt kulsprutevärn  fasad betonglagning 1 

 luckor  rostskyddsbehandling 1 
 
35.  Öppet kulsprutevärn täckning nya trälock 2 
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Byggnad Byggnadsdel Vårdåtgärd Prioritet 
36.  Ammunitionsförråd synlig armering rostskydd 3 
        4:an dörr och plåtrör rostskyddsbehandling 3 
 yttre lucka nytillverkning 3 

 mark ta bort träd och buskar på 2 
  jordkullen. 
 
37.  Bombförråd, norra  tak omläggning papptak 2 

 fasad putslagning, ommålning 3 
 grund putslagning, ommålning 3 
 fönster ommålning 3 
 portar och luckor rostskyddsbehandling och 3 

  ommålning 
 
38.  Bombförråd, mellan tak laga takplatta 2 
  omläggning papptak 2 

 fasad lagning, putslagning, 3 
  ommålning 
 grund putslagning, ommålning 3 
 fönster lagning, ommålning 3 
 portar och luckor lagning, rostskyddsbehandling  3 

  och ommålning 
 mark rekonstruktion inhägnad, 3 

 
39.  Bombförråd, södra tak omläggning papptak 2 

 fasad putslagning, ommålning 3 
 grund putslagning, ommålning 3 
 fönster ommålning 3 
 portar och luckor rostskyddsbehandling och 3 

  ommålning 
 åskskydd  återställ 3 

 mark rekonstruktion inhägnad, 3 
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Källor 
 
Arkiv 
Inventering och redovisning av kulturlämningar vid Brattforshedens flygfält, Internrapport 
2001:13, Kulturmiljöenheten, Värmlands Museum, Karlstad 
 
Ritningar 
Värmlands museums arkiv, Karlstad; kopior från Krigsarkivet i underlagsmaterialet till 
Internrapport 2001:13. 
 
Referensmaterial 
Kulturreservat – en handbok för inrättande och skötsel av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9§ 
Miljöbalken, version 2, Riksantikvarieämbetet 2002. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brunn vid C-baracken. Foto Anita Björcke 
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