Norrtäljes
nya expansiva område
för högskoleutbildning och
företagande nära stadens centrum
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Roslagens Luftvärn
Lv 3

NIHAB, Roslagens Luftvärns kamratförening och
Garnisonsmuseet visar här hur det var förr på området
och hur detta utvecklats sedan 2000 av NIHAB.
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Campus Roslagen

i det vackra parklandskapet

LvSS

Här verkade Luftvärnet
1952 – 2000

Roslagens Luftvärnsregemente, Lv3

Luftvärnets Stridsskola, LvSS

Samt
Miloverkstad
Norrtälje

När denna bild togs, 1953, var Norrtälje en liten stad, endast något
över 6 000 invånare. Luftvärnsregementet kom att betyda mycket
för stadens utveckling.

Uppskattningsvis 50 000 soldater och befäl har utbildats här
och på Väddö skjutfält, bl a många repförband under Kalla kriget.

En kvinnlig löjtnant leder här sin pluton. Flera kvinnor fick sin
militära utbildning på Lv 3.

Kanoner avlöstes av robotar. Fortfarande var dock skyddsuppgifterna desamma, främst försvar av huvudstaden. En eldenhet
robot 70 grupperad för skydd av Stockholm.

I våra museilokaler visas Sveriges Luftvärns utveckling under 60 år
Ett par exempel. Se den stora strålkastaren, vars ljus spelade över himlen
förr. Se Sveriges äldsta luftvärnskanon fram till den modernaste från år
1999. Eldledningsinstrument från 1930- till 1990-talet.

Idag en mötesplats för
kunskap och företagande
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Besvikelsen blev till utmaning
Efter beskedet om luftvärnsregementets nedläggning var
besvikelsen stor. Sorgen byttes mot en utmaning, då idén
till Campus Roslagen föddes. – Idag en plats där utbildning och företagande utvecklas gemensamt. På Campus
Roslagen finns idag sju olika utbildningar och 400 stuFOTO: THOMAS WALLDÉN

denter.
1. Stockholms universitet med Nordiska Detaljhandelshögskolan

2. Karolinska Institutet med Sjuksköterskeutbildning
3. Luleå Tekniska Universitet med Centek

Sommartid kan man under lunchtimmen se anställda strosande i
badrock genom det öppna parkområdet på väg till och från svalkande
dopp i Lommaren.

4. Norrtälje Utbildningscentrum med kvalificerade

Kopplingar till Norrtälje stad

yrkesutbildningar
– Företagande och ledarskap för tillväxt
– IT-användarstöd
– Systemanalys

Intresset för Campus Roslagen och Nordrona är stort bland
Norrtäljeborna. Många människor rör sig i området. Den
nya gång- och cykelvägen från Lommartorpet längs Lommaren genom grinden vid Offenciven är en vacker väg till
Campus Roslagen.

5. Uppdragsutbildning inkl högskolekurser på distans
6. Svenskt Optometriskt Centrum med optiker och
optometrisk utbildning

7. Tullskolan, Tullverkets internutbildning
Dessutom Rodenskolans transportutbildning

En lunch på restaurangen Amorina har blivit ett populärt
sätt att avsluta promenader på området. Lokalbussar går
direkt från Norrtälje Busstation.
Norrtäljeföreningarna har tillgång till idrottshallen och
fotbollsplanen genom Sportcentrum. Norrtälje Orienteringsklubb ansvarar för motionsspår, elljus- och skidspår.

Att vårda och utveckla arvet
Många byggnader är byggnadsminnen och dessa får inte utvändigt förändras, Kung Gustav VI
Adolf skrev 1953 sitt namn på minnesstenen. Denna och andra minnen t ex Beredskapsmonumentet och Lv 3:s heraldiska vapen vårdas av Roslagens Luftvärnsstiftelse.
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Campus Roslagen
hälsar välkommen

1.

Kasernvakten med grindar och vaktkur, idag finns Securitas här och Svenskt
centrum för optometri.

2.

Kanslihuset, där regementsledningen fanns, idag företagshus med NIHAB
och ytterligare 10 företag.

3.

Luftvärnsroboten Bloodhound från försöksverksamhet 1958 – 62.

4.

OffenCiven, mäss för Officerare och Civilanställda, nu festlokal att hyra,
används också som kårhus för studenterna.

5.

8 st kaserner för soldaterna, nu är flera ombyggda till studentlägenheter.
33 lägenheter i varje byggnad.

6.

Militärrestaurangen, f d personalmatsalen, är idag den populära lunchrestaurangen Amorina.

7.

Beredskapsmonumentet, skapat av en luftvärnssoldat 1940 på Bromma
flygplats.

8.

Vårdcentral, dit patienter kan komma från centrum med busslinje 681.

9.

Regementets sjukhus, senare Stridsskolans elevhotell, nu hotell för elever
vid tullskolan.

Byggminne
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10. Förrådet, där soldaterna fick ut sin uniformer till år 1976.
11. Gammalt förråd för vapen och annan materiel. Här fick soldaten för första
gången hålla i sitt gevär.
12. Utbildnings- och vårdlokaler för militära fordon, i dag transportledarutbildning.
13. Gamla pjäshallar, där soldaterna lärde sig luftvärnstjänst.
14. Den moderna övnings- och vårdhallen använder idag elektronikföretaget
NOTE

ro

rd

16. Museets utställningshall för kanoner, robotar mm.

No

15. Garnisonsmuseet med luftvärnsminnen från 1940 – 50 – 60 – 70 – 80
och 90-tal.
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17. Den militära drivmedelsanläggningen.
18. Militärverkstad för luftvärnsmateriel och fordon.
19. Spol- och smörjhall, idag finns JR Förvaltning här.
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20. Varmgarage. Här sätter entusiaster ihop Norrtäljes gamla DC 3 – Caféet,
som förr fanns i Socitetsparken.
21. Serviceförrådet färdigt 1976 med 2 200 kvadratmeter, där soldaten hämtade sin utrustning
22. Luftvärnets stridsskola, idag finns här Nordiska Detaljhandelshögskolan.
23. Stridsskolans skolhus, idag Tullskolans utbildningslokaler.
24. 2 stycken 7,5 cm luftvärnskanoner m/27 – 30.
25. Kung Gustav VI Adolfs minnessten från besöket 4 juni 1953.
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Mera om Campus Roslagen
Samma bildnummer som på föregående uppslag

C A M P U S RO S L AG E N

2. Huset har byggts om för att passa högt ställda krav. Här finns
NIHAB, som är hyresvärd för Campus Roslagen, European Branding
Library, Östhandelsforum, Roslagshälsan och flera andra företag.

23. Här finns Karolinska Institutets sjuksköterskeutbildning, Norrtälje Utbildningscentrum och Tullskolan.

22. Stockholms universitet driver Nordiska detaljhandelshögskolan. Här finns också ledarskapsutbildning.

Kring husen på Campus Roslagen arbetar
NIHAB med att skapa parklandskap. Här ser
vi Kaserngatan.

18. Miloverkstaden Norrtälje. Här ser vi
några av fordonen, som skickades med våra
tre bataljoner till Baltikum

A
B

C

By 85

13 & 14. De gamla pjäshallarna. A, där NOA - Norrtälje Ateljéförening
finns idag. B och C används inte. Toppmoderna By 85 hyrs ut till
Norrtäljebaserade elektronikföretaget NOTE, som tillverkar produkter,
som säljs över världen.

21. Här hämtade soldaterna sina uniformer och vapen. Färdigbyggd 1976, Lämplig lokal för företag som sysslar med utveckling
och produktion av tekniska produkter.

Sjön Lommaren

Lommaren

Gårdarnas rivna bostadshus

Idag Nordronas
friluftsområde för allmänheten
Skansberget
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Flygfoto över delar av Campus Roslagen.
Nummerförklaring: Se mittuppslaget.
Kartan ovan visar Norrtäljes nya friluftsområde. Det gamla övningsområdet har
återställts av försvaret. Före 1952 fanns här
två bondgårdar på Nordrona.

20
20

8. Byggdes som underbefälsmäss och marketenteri, senare bataljonsstab och bibliotek. Idag vårdcentral.
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6. Militärrestaurangen kunde utspisa 1100 soldater. Här
sammanträder kommunfullmäktige ibland.

25. Konung Gustav VI Adolf skriver sitt
namn på minnesstenen i samband med sin
inspektion av Lv 3 1953. Regementet hade
då flyttat från Stockholm till Norrtälje.
4. Ursprungligen underofficersmäss, idag civil
festlokal och kårhus. Med vacker utsikt över
Lommaren och Vigelsjö.

5

5

15. Här visas Luftvärnets materiel från
andra världskrigets kanoner till dagens
robotar i olika rum. I hall 16 visas den tyngre
materielen.
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Besök natursköna Nordrona
med Campus Roslagen

Unik miljö – endast några minuters
cykelväg från centrum
Området ligger inbäddat i en fantastiskt vacker roslagsnatur.
Sjöar och sund ger parkområdet karaktären av en rund ö på
ett område där högskola och näringsliv står i fokus på f d
Roslagens Luftvärns vackra anläggning, som NIHAB vårdar
och utvecklar.

En växande
kompetens- och
företagspark

FOTO: MARTIN LAGERLÖF

Sedan juli 2001 pågår
arbetet med att utveckla Campus Roslagen till
en kompetens- och
företagspark. En viktig
del av visionen är att
integrera högre utbildning, företag och studentbostäder.
Vacker och omväxlande natur
inpå stadens knutar.

Besök vår hemsida: www.campus-roslagen.se

Övriga museer i kommunen

Se luftvärnsminnen i museet

Roslagsmuseet NORRTÄLJE 0176-576 30
Pythagoras museum NORRTÄLJE 0176-100 50
Norrtälje Konsthall NORRTÄLJE 0176-714 09
Vikingabyn STORHOLMEN 0176-553 11
Penningby slott PENNINGBY 0176-26 60 71
Sjöfartsmuseet Älmsta 0176 502-59
Albert Engström Museerna GRISSLEHAMN 0175-308 90

Nr 15 på kartan på mittuppslaget. Museet öppet
onsdagar kl. 12 –15. Annan tid enligt överenskommelse
tel 0176-175 90, 0176-154 67 eller 0733-40 99 06.
Föreståndare Georg Werle.
Denna guide är utgiven av NIHAB i samverkan med Garnisonsmuseet / Bo Pederby och Georg Werle (Text och bild).

