Arkitekturpris

2008

Utveckla och inspirera
Fortifikationsverkets arkitekturpris har
instiftats för att utveckla den militära
byggnadstraditionen och inspirera till
god arkitektur i försvarsfastigheter,
genom att lyfta fram goda exempel på
genomförda byggprojekt.
Priset tilldelas objekt i Fortifikationsverkets fastighetsbestånd. Såväl
nybyggnader som ombyggnader kan
belönas. Objektet kan vara en grupp av
byggnader, en enskild byggnad eller en
befästning, interiör eller markanläggning.
Anmälan av objekt är öppen för alla.
Juryn kan utöver arkitekturpriset dela
ut hederspris eller hedersomnämnanden till projekt med särskilt goda kvalifikationer och /eller som utmärker sig
för nyskapande.
Juryn består av Fortifikationsverkets
Arkitekturråd, där generaldirektören
är ordförande, samt representant från
Försvarsmakten.
Priset tilldelas arkitekten och utgörs
av en plakett och ett grafiskt blad.
Plaketten fästes på byggnaden.

Nya krav ger utveckling
Det är nu åter dags att dela ut Fortifikationsverkets arkitekturpris – i år är det femte
gången priset delas ut. Regeringen gav 1998
i uppdrag till ett antal fastighetsförvaltande
myndigheter, däribland Fortifikationsverket,
att upprätta kvalitetsprogram för hur arkitektoniska och gestaltningsmässiga kvaliteter
ska främjas och tas till vara i myndigheternas verksamhet.
Som ett resultat av detta uppdrag antog
Fortifikationsverket en arkitekturpolicy och
instiftade ett arkitekturpris. Det första priset
delades ut 1998 och sedan dess har priset
delats ut vartannat eller som nu vart tredje
år och liksom nu i samband med ett arkitekturseminarium, dit kunder och konsulter har
bjudits in.
Under de senaste tre åren – sedan försvarsbeslutet 2004 – har vi genomfört en förhållandevis stor investeringsproduktion och
inför urvalet och nomineringarna till årets
pris fanns ett antal väl genomförda projekt
att välja bland. Vi har i år valt att utöver det
ordinarie arkitekturpriset även dela ut ett
hederspris och vi presenterar i denna lilla
skrift även de nominerade projekten.
Det har varit ett roligt arbete att gå igenom tre
års produktion – det blir ju en form av utvärdering av kvaliteten på det genomförda arbetet
– och det är inte utan stolthet som vi här visar

ett urval ur produktionen. Vi tycker också att
urvalet väl representerar Fortifikationsverkets
bredd i produktionen och dess blandning av
om- och nybyggnadsprojekt.
Försvarsmaktens utveckling, med nya tekniska krav och krav på anpassningar till ett
allt mer internationaliserat insatsförsvar ställer oss inför nya utmaningar. Dessa måste vi
lösa inom ramen för ett fastighetsbestånd,
där kulturarvet ofta kräver stor hänsyn. Det
krävs ofta ett nytänkande för att förena de
olika kraven och hänsynstagandena. Såväl
det prisbelönta projektet som flera av de
nominerade projekten är exempel på detta.
Ett projekt är i högsta grad ett teamarbete
och ett lyckat projekt är resultatet av ett gott
samarbete mellan beställare och brukare och
engagerade konsulter och byggare. Jag vill
gratulera vinnare och övriga som arbetat i
projektet och hoppas priset och seminariet
skall inspirera till fortsatt utveckling och
goda arbetsinsatser.
Eskilstuna november 2008

Sören Häggroth
Generaldirektör

Arkitekturprisvinnare
2008
KARLSKRONA / Arsenalen
Sjösäkerhetsskolan
Arkitekt: Lennart Göransson,
Tranark, Tranås
Programskissen utformades av
Georg Vass, Karlskrona
Projektledare: Hans Bergenståhl

Juryns motivering
Med stor respekt för de antikvariska värdena har nu en helt ny byggnad infogats innanför de
äldre murverken. Planlösningen är enkel och överskådlig, med en transportväg utmed muren
och runt om utbildnings- och omklädningslokalerna. Materialen är enkla och robusta och
rimmar väl med de svåra påfrestningar som utrymmena utsätts för i samband med övningar,
materielskötsel och omklädning.
Hela anläggningen ryms under ett flackt plåttak som väl ansluter till den gamla muren och
gestaltningsmässigt underordnar sig denna. Takets lanterniner ligger som ljusa band i
takytan och ger bra dagsljusbelysning inne i byggnaden. Både från land- och sjösidan är det
murverket som präglar anläggningen.
Arsenalen är ett berömvärt exempel på god nutida försvarsarkitektur, med respekt för det
historiska arvet. Mottot ”Enkelhet och nytta” präglar arkitekturen, som dessutom är ett
bevis på att god arkitektur snarare är ett resultat av vision, yrkesskicklighet och engagerade
byggherrar än av en hög budget.

Juryns medlemmar
Ordförande:
Sören Häggroth, Fortifikationsverkets GD

Ledamöter:
Bengt Ahlqvist, arkitekt SAR / MSA
Thorbjörn Andersson, arkitekt LAR / MSA
Jacob Hidemark, arkitekt SAR / MSA
Louise Nyström, arkitekt SAR / MSA
Göran Mårtensson, brigadgeneral
Agneta Arosenius, civilingenjör, chef Projektledningsenheten
Anna Saga Jannsen, arkitekt SAR / MSA, FORTV chefsarkitekt.

Nya utbildningslokaler innanför gamla murar
Det vinnande projektet är en del av Sjöstridsskolans nya lokaler i Karlskrona.
Försvarsbeslutet 2004 innebar en koncentration av marin utbildning till
Karlskrona och behovet uppstod av nya lokaler för Sjöstridsskolan. En del
av denna skola – Sjösäkerhetsskolan – har inrymts inom de gamla murarna
längst ut på Söderstjärna. Murarna är klassade som fornminne och den nya
byggnaden kallas ”Arsenalen” efter gamla planer som dock aldrig förverkligades. Arkitekt i projektet har varit Lennart Göransson.

Arsenalen vid Örlogsbasen i Karlskrona
ligger längst ut på Söderstjärna.
Ursprungligen byggdes tre av murarna som
en del i Bastion Söderstjärna, som aldrig
blev färdigställd. I senare tid har den skyddade platsen innanför murarna använts för
utbildningsverksamhet, bland annat i provisoriska byggnader.

Anläggningarna var dock undermåliga,
bland annat när det gällde undervisningslokaler och materielförråd. Marken inom
den gamla försvarsmuren var underutnyttjad,
och tanken väcktes att där bygga delar av
den nya sjösäkerhetsskolan.
I detta mycket utsatta och exponerade läge

har nu murarna fått omsluta nya permanenta
lokaler för marinbasens sjösäkerhetsskola.
Byggnadsarbetena färdigställdes 2007.
Sjösäkerhetsskolan, som är en del i
Sjöstridsskolan, omfattar utbildning i räddningstjänst för värnpliktig personal inom
marinen samt vidareutbildning av kadetter

och officerare. Det är en utbildning som all
sjögående personal måste genomgå innan
de går till sjöss.
De värnpliktiga är våta eller smutsiga då
de kommer för att lämna in utrustning och
byta kläder. Lokalerna har därför utformats
i grova material, exempelvis målade lecaväggar och rostfri plåtbeklädnad, som är
lätt att göra ren.
Byggnaden är ett ”hus i huset” där de gamla
befästningsmurarna framträder. Taket har
gjorts så lågt som möjligt och mörkt för
att inte störa murarna från sjösidan. Takets
lanterniner framhäver med sin oregelbundna
placering den gamla befästningsbyggnaden.

utan samarbetet mellan arkitekt, brukare och
Fortifikationsverket har fungerat väldigt bra.
Även budgetramarna har hållit trots att det inte
är ovanligt att oförutsedda problem dyker upp
Arkitekt Hans Bergenståhl, Fortifikationsvid arbeten i gamla miljöer.
verket, har varit projektledare för ombyggnaArkitekturpriset ser Hans Bergenståhl som ett
den av Arsenalen i Karlskrona som tilldelats
viktigt instrument för att uppnå god kvalitet i
årets Arkitekturpris.
– Målet har varit att anpassa de nya delarna till Fortifikationsverkets fastighetsbestånd.
befästningsmurarna som bildar den gamla bas- – Det är ett sätt att lyfta och uppmärksamma
tionen och samtidigt underordna byggnaden så våra byggnadsprojekt och öka intresset både
att murarna, speciellt från sjösidan, framträder. bland brukare och arkitekter. Det visar också
Det har blivit ”ett hus i huset” som är väl anpas- att det går att producera bra arkitektur utan att
det behöver fördyra ett projekt i linje med vårt
sat för de hårda krav som Sjösäkerhetsskolan
motto ”enkelhet och nytta”.
ställer på sina utbildningslokaler.
Hans Bergenståhl är väldigt nöjd med resultatet.
– Vi har inte behövt kompromissa särskilt mycket
Projektledare
Hans Bergenståhl

Plan över Sjösäkerhetsskolan.
Den nya byggnaden är uppförd
inom de ursprungliga befästningsmurarna. Genom byggnaden leder en transportväg,
där den gamla muren bitvis
framträder.

Befästningsmur

Transportväg

Entré

Materialen är enkla och robusta och passande för den grova hanteringen. Den gamla
muren är närvarande även i interiören.

Arkitekturpristagare
Lennart Göransson
För arkitekt Lennart Göransson, Tranark i
Tranås, är det andra gången han får motta
Fortifikationsverkets Arkitekturpris. År 2003
belönades han för ombyggnaden av en stallbyggnad på Eksjö garnison till fältarbetsskola; i
år är det hans arbete med Arsenalen i Karlskrona
som på det här sättet uppmärksammats.
– En stor överraskning och förstås mycket glädjande. Jag vill gärna tolka det så att vårt arbete
uppskattas, kommenterar Lennart Göransson.
Att det varit ett speciellt projekt, understryker

han, inte minst för att det gällt att rita och uppföra en ny byggnad inom en äldre sträckningsmur
som i dag klassas som fornlämning. I uppdraget
har också ingått att renovera och säkerställa den
svårt skadade muren som omger den tidigare
bastionen och att ersätta den tidigare byggnaden
innanför denna med en ny byggnad, underordnad försvarsmuren.
– Svårigheten och det som tagit tid har varit att
få ett grepp om själva uppdraget och att komma
fram till vettiga lösningar, främst för att säker-

ställa muren men också när det gällt utformningen av den nya byggnaden vilket tekniskt
varit lite komplicerat. När den fasen av arbetet
väl blivit klar har det flutit på bra, menar Lennart
Göransson, som fått motta ytterligare en utmärkelse för sitt arkitektoniska arbete med Arsenalen
nämligen Karlskrona kommuns ombyggnadspris.
– Även det känns naturligtvis hedrande, tycker
arkitekten själv, som för närvarande ägnar en
stor del av sin arbetstid åt ombyggnadsprojekt
för såväl den offentliga som privata sektorn.

Flygbild över Karlskrona: Trossö och Lindholmen / Söderstjärna. I förgrunden syns
Sjösäkerhetsskolan och bakom den den nyrenoverade s.k. Finska kyrkan. Till vänster
på bilden ser vi Repslagarbanan och den nya Simulatorbyggnaden.

Hederspris
SKÖVDE / Klagstorp
arbetslokaler för
Försvarsmaktens
logistikverksamhet
Arkitekt: Arkitektkontoret Ritningen,
genom Ingvar Blixt
Projektledare: Jan Klang

Ny verksamhet i historisk miljö
Fortifikationsverket delar i år ut ett hederspris för den
väl genomförda ombyggnaden av Klagstorps herrgård till
kontorslokaler för Försvarsmakten. Arkitekt i projektet
har varit Ingvar Blixt.

Klagstorps herrgård ligger vackert belägen i jordbrukslandskapet strax utanför
Skövde. Huvudbyggnaden, som är av trä i
två våningar, byggdes i början av 1700-talet.
Flygelbyggnaderna i sten uppfördes ett
årtionde senare. 1963 kom herrgården att
ingå i Skaraborgs regemente. Sedan 1971
är Klagstorp byggnadsminne och ett vårdprogram togs fram 2008.

Byggnaderna ligger i en parkmiljö med
dammar och en engelsk park. Ett program
finns framtaget för iordningställande av
närmiljön vilket planeras att genomföras
inom de närmaste åren.
Skövde garnison var i stort behov av nya
kontorsarbetsplatser i samband med försvarsbeslutet 2004. Under de senaste åren

har därför en större invändig renovering
och ombyggnad skett för att anpassa lokalerna till bra arbetslokaler för försvarsmaktens logistikverksamhet – för närvarande
är det P4 som disponerar byggnaderna.
Huvudbyggnaden och flyglarna innehåller nu
ett drygt 30-tal kontorsrum med modern standard samt konferensrum med kök och matsal.
Inför renoveringen hade byggnaderna stora

underhållsbehov och el- och luftbehandlingssystemen motsvarade inte dagens
krav. Byggnaderna värmdes med olja.
Fortifikationsverkets, generalläkarens och
bygglagstiftningens krav på god inomhusmiljö och låg energiförbrukning medförde
omfattande installationer i byggnaden.
Byggnaderna försörjs numera med värme
ur marken via markkollektorer och värmepump. I Västra flygeln inryms förutom matsalarna även de tekniska funktionerna för
uppvärmningen.

Vinterträdgården

Juryns motivering
Ombyggnaden har skett med stor varsamhet
och framförallt med stor kunskap om äldre
byggnader och deras byggnadstekniska och
arkitektoniska kvalitéer. De krav som moderna
arbetsmiljöer ställer på ventilation, värme och
kyla har lösts mycket förtjänstfullt med små
ingrepp och utan iögonfallande installationer
samt till en kostnad som understiger det ett
normalt ventilationssystem skulle medföra.

Flera av lösningarna visar på kreativitet och
uppfinningsförmåga hos de inblandade.
Vid renoveringen har traditionella färgtyper
och tapeter använts vilket ger en vacker och
autentisk miljö.
Även flyglarna, som också renoverats, präglas
av samma varsamhet och ödmjukhet inför den
historiska miljön.
I ladugården intill huvudbyggnaden har ett
gym inretts på vinden. Här har ett modernare synsätt kommit till användning med en

klimatgräns av glas inom den gamla vinden.
Arkitekten har gjort en spännande lösning som
minskar påverkan på de gamla takstolarna
jämfört med en konventionell vindsisolering.
Sammantaget är ombyggnaderna på
Klagstorp mycket väl genomförda med kvalificerade estetiska lösningar och goda tekniska
avvägningar. Projektet präglas dessutom av
ett gott samarbete mellan arkitekt, antikvariska myndigheter och beställare.

HEDERSPRIS
Arkitekt Ingvar Blixt
– Ett intressant uppdrag och en utmaning att i
en byggnadsminnesmärkt 1700-talsbyggnad
skapa modernt fungerande arbetsrum på
”husets egna villkor”.
Ungefär så sammanfattar arkitekt Ingvar Blixt
på Ritningen Arkitektbyrå i Skövde uppdraget
att anpassa Klagstorps herrgård utanför Skövde
till funktionella och tilltalande arbetslokaler
för Försvarsmaktens logistikverksamhet.
– Arbetet har flutit bra, mycket tack vare att
Fortifikationsverket är en klar och tydlig
beställare, menar Ingvar Blixt.
Några egentliga problem har man inte stött på
under arbetets gång även om vissa svårigheter
uppstått vid installationen av el, värme, luft,
larm och andra tekniska funktioner.
– Tack vare skickliga hantverkare har det
gått att lösa utan att påverka husets
utseende och funktion, säger Ingvar Blixt
som tycker det är uppmuntrande med
Fortifikationsverkets hederspris.
– Det är roligt att både ett projekt ute i landsorten uppmärksammas och att det går att
genomföra till en rimlig kostnad. Det visar att
pengar inte behöver vara avgörande för kvaliten.

Nominerad
BODEN pjäshall
Arkitekt: MAF Arkitektkontor AB
genom Mats Öman
Projektledare: Berth Wiklund

Försvarsbeslut 2004 innebar att A9 omlokaliserades från Kristinehamn till Boden och
behov av en ny pjäshall uppstod. Den nya
hallen har byggts i närheten av den befintliga
bandkanonhallen för att kunna samutnyttja
byggnaderna, som ligger nära övningsfältet
Boden Södra. Hallen, som är förberedd för
tillbyggnad i en andra etapp, innehåller utom
pjäshallen även tillsynshall, lektionshall och
kontor i två plan. Byggnaden stod färdig i
början av 2008.
Materialen är robusta: stålstomme, betongelement, yttertak av korrugerad plåt och slipat
vaccumbehandlat betonggolv belagt med
vattenglas. (HTC superfloor)
Juryns kommentar
En stor del av Fortifikationsverkets produktion utgörs av förråd, garage, hangarer och
andra typer av nyttobyggnader ofta specialanpassade för att svara mot avancerade krav
på klimatskydd och behov av service för de
fordon och den utrustning de ska härbärgera.
För dessa byggnader gäller strikta funktionsoch driftskrav i kombination med snäva
budgetramar.
Med dessa utgångspunkter har upphovs-

männen bakom pjäshallen vid Bodens garnison
skapat en byggnad som förenar god funktion
med god arbetsmiljö. Pjäshallens stora glasade
portar ger utblickar mot landskapet och vackert
ljus i interiören. Kontors- och personalutrym-

mena i två plan längs byggnadens ena gavel
utnyttjar förtjänstfullt den stora hallens rymd.
Det inglasade, utvändiga trapphus som betjänar
dessa utrymmen ger byggnaden en karaktär
och egen identitet.

Nominerad
GÖTEBORG
Försvarsmedicincentrum
Arkitekt: Galleriet Arkitekter AB
genom Ann Dahlberg och Kristina Olsson
Projektledare: Jan Klang, Sune Fransson

Byggnaden, som tidigare inrymde försvarets
radarskola ligger högst uppe på Käringberget
inom Göteborgs garnison. Försvarsbeslutet
2004 innebar att Försvarsmedicincentrum
flyttade från Hammarö i Värmland och etablerades här.
Försvarsmedicincentrum är ett kompetenscentrum för hälso- och sjukvårdstjänsten
inom Försvarsmakten och försörjer insatsorganisationen med hälso- och sjukvårdspersonal samt utbildar och vidarutbildar
medicinsk personal och värnpliktiga sjukvårdssoldater inom försvarsmakten.
Byggprojektet innebar en genomgripande
ombyggnad av de tidigare skollokalerna, som
uppfördes i början av 60-talet och bestod av
en huvudbyggnad och en hallbyggnad i två
plan samt en förbindelselänk. Byggnaden
var i stort behov av upprustning och har nu
renoverats både in- och utvändigt.
Vid ombyggnaden lades särskild vikt vid
flexibilitet för ev. framtida förändringar och
här är byggnadens konstruktion med pelarstomme en stor tillgång.

samma utbildningslokaler för en helt annan
typ av verksamhet. Försvarsmedicincentrum
utgör därmed ett föredömligt exempel på
återbruk av byggnader, en typ av projekt som
lovar att bli allt vanligare inte minst inom
Fortifikationsverkets produktion.
Med sin inre disposition har byggnadens
Juryns kommentar
hänförande utsikt över stad, landskap och
En tidigare radarskola har, med en begränsad hav skickligt tagits tillvara främst i den
budget, omvandlats till funktionella och triv- nybyggda glasade länkbyggnad som förutom

entré och trapphus rymmer uppehållsutrymmen och del av bibliotek. I interiören ger
enkla material och väl vald inredning höga
kvalitéer tack vare en skickligt genomförd
detaljering och färgsättning.
Detsamma gäller för byggnadens exteriör
där den nya entrélänken, ny fasadbeklädnad
och färgsättning gett byggnaden ett nytt och
samtida uttryck.

Nominerad
STOCKHOLM

Kavallerikasern

Ombyggnad av stall och förråd
Arkitekt: Lund och Valentin Arkitekter
(generalkonsult för bygghandlingarna)
genom Eva Sellergren och Hans Solborg
Programhandlingarna utfördes av
White Arkitekter genom Lisa Hansson
och Håkan Langseth
Projektledare: Hans-Åke Sundqvist
och Anders Lindgren

Kasernanläggningen vid Lidingövägen i
Stockholm togs i bruk 1897. Byggnaden är
idag statligt byggnadsminne. Regementet K1
är nedlagt sedan år 2000 och verksamheten
inom området ingår numera som en del i
Livgardet under beteckningen Kavallerikasern.
Stallbyggnaderna vid Kavallerikasern har nu
byggts om för att bland annat rymma ändamålsenliga stallar för cirka 75 hästar som tillhör den
beridna högvakten samt även ett tjugotal hästar
som används av polisen.
För denna typ av verksamhet finns nya EUkrav. Ombyggnaden har syftat till att uppfylla
dessa krav samt skapa en bättre miljö för
verksamheten och kringboende. Hästarna har
fått dubbelt så stort rörelseutrymme i boxar
istället för spiltor och genom filterförsedda
ventilationsanläggningar, tät byggnad och
gödseltransportörer har också olägenheterna
för de kringboende minimerats. På stallbyggnadens övervåning har kontorsrum och lektionssalar inretts. Den tidigare stalldelen har
blivit serviceförråd.

vilka tar stor hänsyn till de antikvariska
värdena. Färgsättningen är väl genomtänkt i en mild skala som känns autentisk.
Ombyggnaden har kunnat göras med
Juryns kommentar
stommen till största delen orörd och tillResultatet har blivit välstuderade stallmiljöer äggen har i huvudsak passats in i befintmed hög finish och omsorgsfulla lösningar
liga volymer. Materialen är väl valda med

träkubb på golv och med återkommande
granitdetaljer. Vindsinredningen har gett
fler användbara utrymmen utan att byggnadernas exteriör har förändrats nämnvärt.
Resultatet är en ambitiös och väl genomförd
ombyggnad som visar stor hänsyn till ett
byggnadsminne.

Nominerad
KARLSKRONA
Simulatorbyggnad
Arkitekt: Svefors arkitektkontor
genom Peter och Jens Svefors
Projektledare: Hans Bergenståhl

Försvarsbeslutet 2004 innebar att större
delen av den marina verksamheten, och därmed Sjöstridsskolan, skulle koncentreras till
Karlskrona. Ett av de många projekten som
blev följden var den nya Simulatorbyggnaden
Af Chapman. I byggnaden utbildas värnpliktiga och kadetter på de system som finns ombord på fartygen. Att öva på detta sätt är mer
kostnadseffektivt än att öva mindre grupper
ombord. Personalen bedriver även utvecklingsarbete på systemen.
Simulatorbyggnaden utgör ett stort byggnadsprogram i ett känsligt läge ute på
Lindholmen. Med syftet att finna bästa
möjliga placering har olika alternativ
undersökts i en workshop. Resultatet har
blivit en tvådelad byggnad där den ena är
en faluröd trälänga med kontorsrum vilken
ligger placerad parallellt med den gamla
Repslagarbanan och sluter gaturummet längs
den långa byggnaden. Den andra delen, som
innehåller undervisningslokaler, är en putsad, vit byggnad, kvadratisk och något högre.
Byggnaderna är sammanfogade i en länkdel
där även huvudentrén är placerad. Taket är
byggt för att där kunna placera olika sensorer
och master och även ha utbildning på dem.
Simulatorbyggnaden stod färdig 2008.

Juryns kommentar
Uppdelningen i två volymer är som tanke god.
Byggnaderna har med detta funnit sin plats i
terrängen, inpassade vid foten av ett bergparti.
Noggranna volymstudier har resulterat i en
till omgivningen väl anpassad profil. Den vita
byggnaden övertygar dock inte helt och även
länkbyggnaden skulle kunna ha utformats

bättre och gett entrén en tydligare annonsering. Den röda delen har däremot hamnat i ett
fint samspel med Repslagarbanan. Dess arkitektur har utformats som ett modernt tillägg
som likväl på ett lyhört sätt ansluter till en
svensk byggnadstradition.

Nominerad
LINKÖPING / MALMEN
helikopterhangar
Arkitekt: Böving & Kinnmark Arkitekter
genom Thomas K Olsson
Projektledare: Kjell Hedman

Försvarsmakten har i ett gemensamt nordiskt
projekt anskaffat nya helikoptrar – helikopter
14 och 15. I samband med försvarsbeslutet
2004 klargjordes att huvuddelen av dessa
helikoptrar skulle placeras på Malmen. Detta
innebar behov av nya hangarer, lokaler för
personal, tvätthall för helikoptrarna och nya
uppställningsplatser och taxibanor – sammantaget ett stort investeringspaket, som projekterats och byggts under 2004-2008. Det enskilt
största byggprojektet är de stora hangarerna
med mellanliggande flygtjänstbyggnad.
Juryns kommentar
Karakteristiskt för de äldre hangarerna runt
flygplatsen är den välvda taklinjen. Detta motiv
har tagits upp i den nya hangarbyggnaden vilket
ger den en bra koppling till den omgivande
miljön. Fasaderna mot flygplattan är utformade
med stora, ljusa hangarportar som kontrasterar
mot en mörk träpanel. Hangarerna präglas
invändigt av dess stora rymd, samt sakliga och
konstruktiva tekniska lösningar.

runt vilka kontorsrummen grupperar sig.
Miljön är ljus med väl utformade glasparter
till arbetsrummen.

Mot entrésidan har byggnadsvolymerna brutits
upp i mindre enheter vilket är välgörande då
Mellan hangarerna ligger kontorsbyggnaden
de är mycket stora. Behandlingen av betongen
som mot plattan getts en stram, putsad fasad
med horisontella rillor ger en intressant kontrast
med horisontella fönsterband. Fasaden känns
till framsidan släta ytor. Själva kontorsbyggnaren och dess funktion är lätt avläsbar. Invändigt dens entrésida känns dock splittrad och orolig i
har kontorsbyggnaden en central ljusgård
sin delvis symmetriska fasadgestaltning. Detta

tillsammans med att entrésidans markplanering saknar korrespondens med den stora
byggnadskroppen tar ned helhetsintrycket.
Större gröna volymer behövs för att balansera
upp mot den storskaliga byggnaden.
Projektet har dock i många avseenden lyckats
bra i hanteringen av det storskaliga i en byggnad av den här sorten.

Arkitekturprisvinnare 2005
Kungsängen

Arkitekturprisvinnare 2003
Eksjö Garnison

SWEDINTs nya utbildningslokaler i Kungsängen.
Arkitekt: Ulf Ärlebrand och Mats Johansson,
Arosgruppen Arkitekter

Ombyggnad av stall till fältarbetsskola
Arkitekt: Lennart Göransson, Tranark

Arkitekturprisvinnare 2001
Flygledartorn Haninge

Arkitekturprisvinnare 1998
Målrobotverkstaden Vidsel

Nybyggnad av administrationsbyggnad och flygledartorn vid Svea helikopterbataljon (2. hkpbat)
i Haninge.
Arkitekt: Heikki Niilend, VBB Industriutveckling,
Anders Strömbäck, Confortia AB, Christer
Eriksson, FL Arkitekter AB

Om- och tillbyggnad av Målrobotverkstaden vid
skjutfältet i Vidsel.
Arkitekt: Mats Öhman, ark SAR

Om Fortifikationsverket och arkitekturpolicyn
Fortifikationsverket är en av landets största
fastighetsägare med försvaret som största hyresgäst. Vi förvaltar, hyr ut och sköter driften av
allt från befästningar och utbildningslokaler
till flygplatser och skogsområden.
För att kunna skapa funktionella arbetsmiljöer anpassar vi ständigt verksamheten och
söker nya lösningar på dagens och framtidens
krav. Vi strävar efter effektivisering och
sänkta hyreskostnader och samarbetar nära
med våra kunder.

Arkitekturpolicy

Miljöhänsyn

Till vår uppgift hör också att skapa och bevara
god arkitektur och god miljö. Vi vill föra en
levande dialog om arkitektur både internt, med
våra kunder och med anlitade konsulter. Vi
anlitar arkitektkompetens för alla gestaltande
uppgifter och översiktlig fysisk planering.

Den arkitektoniska utvecklingen ska dessutom präglas av miljöhänsyn. Byggande och
underhåll genomsyras av kretsloppstänkande.

Några av grundstenarna är:
– att ta tillvara platsens karaktär
– att låta gestaltningen spegla verksamheten
– att välja beprövad teknik och material

Strävan mot en hälsosam miljö innebär bland
annat hushållande med naturresurser och
energi, förnyelsebar energi för uppvärmning
och kretsloppsinriktning i materialval.

Priset
Priset utgörs av en plakett och ett grafiskt blad.
Plaketten består av en statyett skapad av skulptören
Roland Haeberlein och den sätts upp på det objekt som
vinner arkitekturpriset. Det grafiska bladet består av
en reproduktion av Landskrona stadsplan ritad av Erik
Dahlberg och den överlämnas till arkitekten.

Fotografer: Karlskrona/Arsenalen: Nino Monastra, Louise Nyström, Hans Bergenståhl, Simulatorbyggnaden: Nino Monastra, Klagstorp: Nino Monastra,
Ingvar Blixt, Boden, Göteborg, Stockholm: Nino Monastra, Malmen: Jacob Hidemark, m.fl.
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