
STÖRST I VÄSTRA EUROPA
Det svenska försvaret växer och det re-
jält. Försvarets materielverk (FMV) är 
en myndighet inom försvarsområdet 
där huvuduppgifterna är att upphand-
la, utveckla och levererar materiel och 
tjänster till det svenska försvaret. Det 
är så vi möter det svenska försvarets 
behov – i fred, kris och krig.

Som en del av FMV finns ”Test och Eva-
luering” (T&E). FMV T&E har 8 prov-
platser i Sverige, den nordligaste av 
dem är Vidsel Test Range som ligger ca 
50 kilometer nordväst om Älvsbyn. 
 
Med en flygplats och ett provområde 
med en yta på 1650 kvadratkilometer, 
beläget i ett avlyst lågfjällsområde, är 
FMV Vidsel Test Range Europas största 
provområde för militära system över 
land.

ATTRAKTIV PROVPLATS
Verksamheten består främst av ut-
provning av flyg- och landbaserade 
vapensystem. Våra kunder kommer 
mestadels från den svenska försvars-
makten, men provplatsen tillhanda-
håller även möjlighet för utländsk 
försvarsmakt och försvarsindustri att 
genomföra utprovning och övningar.

Hos oss finns en mängd olika typer av 
jobb. Här finns bland annat personal 
som jobbar med att hantera alla prov-
kampanjer, teknisk personal som tar 
hand om och utvecklar våra provsys-
tem samt personal som jobbar med 
administrativa uppgifter.

Flera tekniska provsystem finns som 
används för observation, inmätning 
och dokumentation. Exempel på dem 
är radarstationer, telemetrisystem och  
optiska system. 

Radarstationerna övervakar luftrum-
met och följer provobjekt. Telemetri-
systemen tar emot signaler genom 
sensordata av olika former. Det finns 
även flera olika typer av optiska sys-
tem som filmar provobjekten från av-
fyrningsplatser genom luften till mål. 

Provplatsen tillhandahåller ett flertal 
olika typer av mål som används vid 
prov. Dessa utvecklas och drivs av per-
sonal där Unmanned Air Vehicle (UAV) 
och Unmanned Ground Vehicle (UGV) 
är en stor del av verksamheten. UAV 
är flygande farkoster utan piloter och 
UGV är radiostyrda fordon. Dessutom 
byggs statiska land- och havsbaserade 
mål, allt efter kundernas önskemål. 
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YRKEN
Ingenjörer, tekniker, ekonomer, chefer, provledare, 
projektledare, marknadsförare, förrådspersonal, ma-
skinförare, fotografer, systemvetare med flera. 

EXEMPEL PÅ UTBILDNINGAR
Gymnasieutbildning inom IT, flygteknik, fordonstek-
nik, rymdteknik, ekonomi, samhälle och juridik. 

Universitet- och högskoleutbildning för att jobba 
som civilingenjör, högskoleingenjör, flygtekniker, IT-
tekniker och ekonom. 

ARBETSMARKNAD
Försvarsanslagen har höjts avsevärt och FMV behöver 
rekrytera fler kompetenta medarbetare för att kunna 
leverera den materiel och de tjänster som efterfrågas. 

KONTAKT
Stefan Kriegholm, Provplatschef
Telefon: 0929-371 00
Mobil: 070-577 97 57 
E-post: stefan.kriegholm@fmv.se

ADRESS
Vidsel Test och Evaluering
Myrheden 1
942 95 VIDSEL

Webbplats: www.fmv.se
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