UMEÅ GARNISON

Totalförsvarets skyddscentrum
• Sveriges CBRN-centra
Norrbottens regemente med
Västerbottensgruppen
• 13. Hemvärnsbataljonen

I garnisonen
• 190 anställda
• 220 mkr/år
• 40 byggnader
• 2000 har övningsfält

Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot strålning, smitta och gift så
kallade CBRN-händelser. SkyddC organiserar och utvecklar inte bara
Försvarsmaktens förband inom området utan säkerställer också
förmågan vid Försvarsmaktens övriga delar. SkyddC arbetar därför
med både utbildning och utvecklingsfrågor. Centrumets funktion är
försvarsgemensam och ansvarar för att vidmakthålla både nationell och internationell krisberedskap på området. Vid SkyddC arbetar cirka 125 anställda. Budgeten för
SkyddC omfattar cirka 140 miljoner kronor.
CBRN-skydd innebär skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser. Förkortningen står för motsvarande ord på engelska och CBRN har tagits som
den nationella benämningen på detta arbetsfält. Totalförsvarets skyddscentrum är
den svenska försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd vid händelser av denna typ.
I Norrbottens regemente, I 19, ingår Västerbottensgruppen (VBG)
som är placerad i Umeå. Gruppen utbildar Västerbottens hemvärn
och stödjer bland annat verksamheten vid länets hemvärn och frivilliga försvarsorganisationer som tillsammans organiserar Sveriges
största hemvärnsbataljon med cirka 1.000 soldater. Totalt tjänstgör
cirka 15 personer vid Västerbottensgruppen. Gruppen disponerar
cirka 17 miljoner kronor för sin verksamhet per år.
Försvarsmaktens lokalplaneringsenhet och regionala företagshälsovård i Umeå tillhör också de I 19.
FMLOG, har två enheter placerade på orten. Det är Servicecenter
norr i Umeå och Expedition Umeå. Servicecentret tillhandahåller all
den utrustning som gör det möjligt att bedriva garnisonens verksamhet. Uniformer, övningsmateriel och inköp är exempel på sådana
tjänster. Umeå är också centrallager för landets specifika CBRN-materiel.
Inom FMLOG i Umeå arbetar cirka 20 personer.
Ungefär 40 miljoner kronor är FMLOG:s budget per år.
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemsförband, FMTIS, i Umeå sköter drift och underhåll av Försvarsmaktens telenät, radio- och sensoranläggningar, torn och master samt
elverk med reservkraft och tekniska bevakningssystem.
FMTIS stödjer Umeå garnison med IT-drift, telefonväxelunderhåll,
sköter tillsyn, reparationer och modifieringar samt inköp av Försvarsmaktens CBRN- och fältmateriel.

Försvarets materielverk, FMV, har tillkommit till Umeå genom de
senare årens förändringar i Försvarsmakten. Den verkstad som tidigare ingick i FMLOG ingår nu i FMV. Verkstaden servar och reparerar
Försvarsmaktens materiel och fordon som inte bara kommer från
Västerbotten och Umeå. Vid verkstaden arbetar cirka tio personer.
FMV i Umeå har en budget på cirka 11 miljoner kronor.
SkyddC i Umeå bedriver en mycket specialiserad verksamhet.
Materielen vid centrat och dess förband är mycket exklusiv. Därför arbetar Driftsstyrning arméförbandsmateriel nära SkyddC i Umeå. Detta för att se till att rätt materiel
kommer på plats, från inplanering i verksamheten, stöd vid anskaffning, bevakning
under vidmakthållandeskedet samt mottagande intill avveckling efter användande.
Vid denna enhet i Umeå finns tre tjänster.
Fortifikationsverket, FortV, i Umeå garnison tillhandahåller drygt 40
byggnader med cirka 35.000 kvadratmeter lokalyta till Försvarsmakten. Till det kommer ett övnings- och skjutfält om cirka 2000 hektar.
Enheten genomför underhåll och reparationer för att verksamheten
ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt. FortV har två anställda i
Umeå som håller samman detta arbete till stöd för verksamheten.
Ibland uppstår behov av lokaler som inte finns i garnisonen och som måste anskaffas.
FortV är den enhet som då leder framtagandet av nya verksamhetsytor i samarbete
med Försvarsmaktens representant ur den lokalplaneringsenhet som är placerad i
staden. När byggnaderna är nyckelfärdiga lämnas de över för att brukas av Försvarsmakten på orten.

Sammanställning, Umeå garnison
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Garnisonens plats i Umeå
Försvarsmaktens verksamhet i Umeå är lokaliserad till området omedelbart
nordväst om gamla I 20 längs Vindelvägen och invid Midgårdsskolan.

Garnisonen i Umeå

Postadress
Totalförsvarets skyddscentrum
901 76 Umeå

Besöksadress
Garnisonsvägen 1

Telefon
090-17 55 00

Telefax
090-17 55 55

Hemsida: www.forsvarsmakten.se/skyddc

E-post, Internet
exp-skyddc@mil.se

