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FOI VET inbjuder till ett helgdagsbesök på FOI forskningsanläggning Grindsjön.  

Vid avdelningen för Vapen, skydd och säkerhet bedrivs forsknings-, utvecklings- och testverksamhet 
för att stötta Försvarsmaktens förmåga till väpnad strid. Avdelningen är lokaliserad till Grindsjön 
söder om Stockholm. Skydd och verkan är centralt för Försvarsmaktens verksamhet, kompetensen är 
också relevant till stöd för det civila samhällets behov av skydd. Forskningen sträcker sig från 
fysikaliska och kemiska fenomen, till lösningar i form av komplexa tekniska system. Den nära 
tillgången till skjutplatser och explosivämnesklassade laboratorier är en förutsättning för hela 
verksamheten där teori och experiment samspelar. 

Läs mer på https://www.foi.se/om-foi/organisation/vapen-skydd-och-sakerhet.html samt bifogade 
beskrivning. 

Tidpunkt: Onsdag den 1 juni 2022 kl 09.45 – 14.30. Vi samlas vid Receptionen kl 09.45, 
besöksmottagare Kjell Lindén. Observera att giltigt ID-kort måste medföras. 

Tentativt program för dagen: 

10:00-10:30, Välkomna, Fika och kort föredrag om Grindsjön i Mässen 

10:30-11:30, Besök vid någon anläggning  

11:30-12:30, Lunch i mässen  

12:30-13:30, Besök vid någon anläggning 

13:30-14:30, Fika i mässen samt frågestund 

Transport: Grindsjön nås lämpligast med egen bil, se bifogad karta. Den som vill åka kollektivt tar 
buss nr 729 från Tumba station kl 09:13 som ankommer Grindsjön kl 09:42 (till Tumba kan man ta 
pendeltåg). Retur från Grindsjön med buss nr 858 som avgår från Grindsjön ca kl 14:48 och tar er till 
pendeltåget vid Ösmo pendeltågsstation 15:34 (därifrån kan man sedan ta pendeltåg tillbaka till 
Stockholm). 

Lunch: Kostar 98 kr och betalas med kort eller kontant i Mässen. Fikat bjuder FOI på. 

Kostnad: Besöket på Grindsjön är gratis. 

Anmälan: Föranmälan med personnummer är obligatorisk och görs till ola.listh@telia.com eller via 
telefonsamtal/SMS till 070-584 3510, senast den 22 maj 2022. 

Övrigt: Klädsel efter rådande väder. Även den som har svårt att gå ska kunna delta i besöket.  
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