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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  

genom förda byggprojekt.

Priset tilldelas objekt i Fortifikationsverkets fastighetsbestånd.  

Såväl nybyggnad som ombyggnad 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 arkitektur

priset dela ut hederspris eller hedersomnämnanden till projekt  

med särskilt goda kvalifikationer och/eller som utmärker sig för 

nyskapande.

Juryn består av Fortifikationsverkets Arkitekturråd, där general

direktören är ordförande. Priset tilldelas arkitekten och utgörs av  

en plakett och ett grafiskt blad. Plaketten fästes på byggnaden.

Framtida utmaningar

Under 2013 gav Fortifikationsverket 
ut boken ”Bygga och befästa – Svensk 
försvarsarkitektur under fyra sekel” 
som beskriver hur omfattande 
byggnadsarvet är men också hur 
man i samband med avveckling eller 
andra förändringar, kunnat förändra 
byggnaderna och återanvända dem. 
Utvecklingen har inte skett isolerat 
från samhället utan varit en del 
av det, byggandet har speglat de 
rådande trenderna inom arkitekturen. 
Arkitekturpriset är också en del av 
detta. Det är ett pris som delas ut till 
ett objekt inom det egna beståndet 
som bland annat tar vara på och 
utvecklar de traditioner som finns 
inom Förvarsarkitekturen.

Fortifikationsverket befinner 
sig i en skärningspunkt mellan tre 
viktiga samhällssektorer: stats-
förvaltningen, försvars- och säker-
hetssektorn och fastighetssektorn. 
Arkitektur frågorna ingår i alla tre 
sektorerna; Inom statsförvaltningen 
som en del av statens kulturprofil, 
inom försvarssektorn som en del 
av kultur arvet och inom fastighets-
sektorn som en profilfråga. Vår roll 
är inte att vara ledande inom arki-
tekturutvecklingen utan stå för en 
god arkitektur som håller över tiden 
där funktionen för våra hyresgäster 

kommer i första rummet. Arkitektur-
priset utgör här en viktig del. Priset 
är en inspiration och bidrar till att 
utveckla vår arkitektur på ett sätt så 
att den bidrar till långsiktigheten. 

För knappt ett år sedan beslöt 
regeringen att Fortifikationsverket 
skall vara kvar med oförändrat upp-
drag. I beslutet angavs också att en 
närmare samverkan med Statens 
fastighetsverk skulle undersökas.  
Vi har under året arbetat med detta 
och ett av de områden som disku-
teras är närmare samverkan kring 
arkitekturfrågor. Det är en spän-
nande utveckling där vi tillsammans 
kan ta fram det bästa och bidra till en 
utveckling av arkitekturen på båda 
våra myndigheter.

Som en konsekvens av att Fortifi-
kationsverket skall vara kvar pågår 
nu ett nystartsarbete där vi skapar en 
modern organisation där vi täcker de 
tre sektorerna som nämndes tidigare. 
Arkitekturfrågorna har en naturlig 
plats i den nya organisationen och vår 
strävan är att föra vidare den tradition 
som finns i försvarbyggandet.

Urban Karlström, generaldirektör



Plakett och grafi skt blad
Priset utgörs av en plakett 
och ett grafi skt blad. Plaketten 
består av en statyett skapad av 
skulptören Roland Haeberlein 
och den sätts upp på det objekt 
som vinner arkitekturpriset. 
Det grafi ska bladet består av 
en reproduktion av Matsals
paviljongen vid Marma läger ritad 
av Axel och Hjalmar Kumlien 
1882 och den över lämnas till 
arkitekten.

Försvaret har genom historien haft 
ett stort inflytande över det svenska 
byggnadsarvet. De främsta arkitek-
terna har anlitats för många projekt 
och bidragit till att utveckla arkitek-
turvärdet hos allt från borgar och 
befästningsanläggningar till rege-
mentsområden och hela städer.

Fortifikationsverket har därför 
ett ansvar att utveckla arkitektur-
värden, både i befintlig miljö och när 
vi producerar nytt. Vi ska vara ett 
föredöme. Det är ett ansvar som kan 
kännas som en utmaning för fastig-
hetschefer och projektledare, men 
som samtidigt är en källa till stolthet 
över att bevara eller skapa något nytt 

med bestående kvaliteter. 
Utgångspunkten för juryns bedöm-

ning har varit Fortifikationsverkets 
Arkitekturpolicy. Juryn har valt 
att fördjupa tolkningen inom vissa 
områden för att tydliggöra dessa:

•  Ta tillvara och utveckla 
platsens karaktär: 
Förslaget ska på ett på tagligt sätt 
bidra till att utveckla eller förstärka 
områdets identitet. 

•  Låt gestaltningen spegla 
verksamheten: 
Objektets utformning ska tydligt 
visa dess funktion. Utformningen 

Refl ektioner från juryn
ska också hålla en hög arkitektonisk 
kvalitet och upplevas som ett positivt 
tillskott till garnisonen.

•  Välj beprövad teknik 
och material:
Material och utformning ska 
passa in på platsen. Speciellt 
lösningen och utformningen av 
detaljer är viktig.

•  Utveckla miljöhänsyn 
och kretsloppsanpassning: 
Förslaget ska minimera 
miljö påverkan. Åtgärder 
med miljöhänsyn ska beaktas 
positivt.

•  Byggnader och miljöer 
ska kunna förändras: 
Förslagen ska vara flexibla och kunna 
utnyttjas för andra funktioner.

Till årets arkitekturpris har 18 
förslag inkommit och av dessa har 
till slut tre projekt nominerats: 
Motorskolan i Skövde, Rid uset på 
Kavallerikasern i Stockholm och 
Träningshallen vid I 19 i Boden. Det 
är tre väldigt olika projekt med helt 
olika förutsättningar. Det som binder 
dem samman är väl genomtänkta 
lösningar där funktion, rumsbild  -
ning och detaljer bildar en helhet. 
De uppfyller också arkitekturpolicyns 

kriterier. Ridhuset och Träningshallen 
är exempelvis elegant inplacerade i 
sin kontext och bidrar till att utveckla 
områdets karaktär medan Motor-
skolan på ett tydligt sätt gestaltats för 
att spegla verksamheten i byggnaden. 

Juryn konstaterar att ambitions nivån 
är hög i flera av projekten och att det 
finns ett stort intresse för arkitektur-
frågor inom Fortifikations verket. 
Arkitekturpriset visar att det går att 
skapa vackra och funktionella miljöer 
om kunskap och vilja finns.

Juryns medlemmar

Ordförande:
urban Karlström, gD Fortifi kationsverket

Bengt Ahlqvist, arkitekt SAR/MSA
Louise nyström, arkitekt SAR/MSA
Thorbjörn Andersson, arkitekt LAR/MSA
Per Kraft, arkitekt SAR/MSA
Agneta Arosenius, chef projektledningsenheten, Fortifi kationsverket
Hans Bergenståhl, arkitekt SAR/MSA, verksarkitekt, Fortifi kationsverket
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På samma plats som det ursprung-
liga står nu ett nytt, stolt ridhus i 
det kulturminnesmärkta området. 
Uppsynen är modern, men ansluter 
ändå väl i storlek och formspråk till 
Erik Josephssons stallar och kasern i 
Nationalstadsparken.

Den i mitten placerade porten 
förstärker den centrala axeln genom 
området, från kanslibyggnadens häst-
skoformade entrévalv över kasern-
gården till ridhuset. Kring denna axel 
är byggnaden symmetriskt uppbyggd 
med horisontella fönsterpartier.  

Fasaden avslutas i var ände med  
glasade entréer till läktarna.

Materialen ansluter väl till områ-
dets karaktär. På en granitsockel 
reser sig träfasaden i faluröd färg. 
Taket är av svart papp med list-
täckning. De breda, liggande plan-
korna, avbrutna med tydliga lister, 
förstärker den horisontella linjen i 
byggnaden. Den rejäla takfoten  
sätter den stora byggnaden på plats  
och bidrar samtidigt till att minska 
sol instrålningen på ridytan. De 
glasade hörnen, fönsterbanden och 

lanterninerna på taket ger det moder-
nistiska uttrycket. 

Interiören följer upp exteriören. 
Manegen omges av vitlaserat trä där 
arkitekten har gömt olika förrådsytor. 
Träet följs upp på läktaren med spe-
cialbehandlad plywood på sittplatser 
och väggar. Takstolen är utförd som 
en så kallad polonceau-takstol som 
bygger på principen att ta upp tyng-
den från taket i dragstag i underkant 
på takstolen. Det fackverksliknande 
utförandet ger takstolen ett luftigt 
och lätt intryck. Principen utvecklades 

Ett välkommet nytillskott  
i Nationalstadsparken

Arkitekturprisvinnare 2014

RidhUsEt vid KavallERiKasERN, stockholm

Arkitekt:   Tengbom genom Jan Izikowitz, Eva Sellergren och Magnus Almung
Projektledning:  Fortifikationsverkets genom Stephanie Rimskog, CarlErik Persson
Konst: ”Kokard” av Mathilda Fahlsten, Cecilia Aaro
Entreprenör:  Carlsson byggare AB
Kund:  Livgardet, Polisrytteriet och Beridna Högvakten

sedan 1897 har den beridna högvakten ridit ut från livgardets klassiska byggnader vid lidingö
vägen, ner genom stockholm och fram till slottet. Bara dagar innan stockholm skulle arrangera 
ryttarolympiaden 1956, brann det magnifika ridhuset ned. vinnare av årets arkitekturpris är ett 
efterlängtat ridhus som ersatt ett 60 års provisorium. 



i slutet av 1800-talet och användes 
flitigt i exercishus och gymnastik-
salar under den stora utbyggnaden av 
regementen i början av 1900-talet. 

Ventilationen har lösts genom att 
tilluften förs in via manegen och sugs 
ut under tak i ändarna av byggnaden. 
Taket är därför fritt från ventilations-
don som annars lätt förstör helhets-
intrycket.

Varje gavel pryds av ett rosett-
fönster med glasmålningar signerade 
Matilda Fahlsten och Cecilia Aaro. 
”Kokard”, som konstverket kallas, 
tar upp de kokarder som delas ut 
som priser vid olika ceremonier och 
tävlingar och som tidigare var vanliga 
inom Försvarsmakten. Färgerna är 
valda utifrån Kavalleriets färger, 
silver och ljusblå. Konstnärerna har 
även bidragit med målningar på  
glasen i trapphusen för att ytterligare 
minska solinstrålningen. Konst-
verken ansluter till traditionen på 
området och är ett spännande inslag 
i huset.

Ridhuset har både tagit tillvara 
och förstärkt platsens karaktär.  
Det är en byggnad med höga arkitek-
toniska kvaliteter som både brukare 
och fastighetsägare kan känna stolt-
het över.

Projektledare  
Stephanie Rimskog
Anläggningen är resultatet av ett 
gemensamt arbete mellan Fortifi-
kationsverket, Försvarsmakten och 
representanter från Polisrytteriet 
och Beridna Högvakten. Men även 
Riksantikvarieämbetet, Skönhetsrådet 

i Stockholm, bygglovshand läggare 
och andra har vid olika faser deltagit 
i arbetet. Även grannarna har fått 
säga sitt.

Stephanie var projekt ledare fram 
till och med projekteringen. Under 
själva entreprenad fasen tog Carl-Erik 
Persson över som projektledare. Båda 
är mycket nöjda med resultatet.

– Det har varit många intressenter 
att ta hänsyn till, förklarar Stephanie. 
Men vi tror att alla är nöjda med slut-
resultatet. Utformningen av det nya 
ridhuset ställde höga krav på hän-
syn till de arkitektoniska värdena i 
om rådet. 

– Vi lade stort värde vid att arki-
tekterna skulle ha erfarenhet av både 
byggnadsminnesmärkta områden 
och ridhus. Dessutom skulle arkitekt-
kontoret sedan tidigare ha producerat 
verk av hög arkitektonisk klass. 

Tengboms förslag uppfyllde alla 
kriterier. Byggnaden passar väl in 
på sin plats och ser ut precis som vi 
tänkt oss under projekteringen, med 
ett positivt undantag i form av de 
vackra rosettfönstren som bekostats 
av Statens konstråd. 

– För att förstå hur konstglaset 
skulle påverka ljuset på ridbanan 
och för att försäkra oss om att inte 
skrämma hästarna med solkatter 
besökte vi kyrkor för kunskap och 
inspiration. 

Invändigt är rummet ovanligt ljust 
– det är inte särskilt vanligt i ridhus-
sammanhang. Ljuset står i bjärt 
kontrast till det gamla, mörka pro-
visoriet. Själv är Stephanie särskilt 
förtjust i de smäckra takstolarna:

– Taket är rent och elegant eftersom 
ventilationskanalerna inte går under 
taket, utan under läktarna. Bevatt-
ningsanläggningen, belysningen och 
högtalarna har också placerats på ett 
diskret sätt så att takstolarna själva 
får dominera. 

Funktionalitet går alltid först, men 
Stephanie menar att det inte finns 
någon motsättning mellan funktion 
och arkitektonisk tyngd.

– Vi har lyckats skapa en byggnad 
som passar in i miljön, som har höjt 
det arkitektoniska värdet och som 
har alla de smarta funktioner vi  
kunnat önska oss. Hästar och ryttare 
har fått en betydligt bättre arbets-
miljö, vi har införlivat många fler 
funktioner i byggnaden. 

– Vi är verkligen stolta över resul-
tatet. Ridhuset genomsyras av en 
fantastisk atmosfär och en alldeles 
egen karaktär. 



Juryns motivering

Byggnadens enkla och självklara form, med accenter i form av uppglasade publikentréer i var ände 
och den centralt placerade porten, bidrar till att framhäva symmetrin i den klassiskt uppbyggda 
kaserngården.

Arkitekturen är en samtida tolkning av klassiska ridhus som självständigt samspelar både med  
kasernen mittemot och de funktionalistiska bostadshusen på andra sidan. Materialvalen är enkla  
och naturliga; trä, glas och sten i såväl exteriör som interiör.

De smäckra takstolarna i stål ger tillsammans med de generösa fönsterytorna ett luftigt och lätt 
intryck. Taket är befriande rent från installationer. Ridytan är rejält tilltagen med generösa förrådsytor 
dolda under läktarna. I sin helhet är byggnaden väl genomarbetad med många fina detaljer som visar 
en god kännedom om såväl utformningen av ridhus som anpassning till en känslig miljö. 

Den genomtänkta funktionen bidrar till en bra arbetsmiljö och goda förutsättningar för publik  
verksamhet. Ridhuset uppskattas mycket av dess olika nyttjare och publik.

Byggnaden tilldelas Fortifikationsverkets arkitekturpris 2014 för den eleganta anpassningen till såväl 
Nationalstadsparken som kasernmiljön och för en högklassig helhet där den nutida exteriören följs 
upp i interiören.



att markera de publika entreérna och 
för att ge byggnaden ett mer luftigt 
uttryck, trots sin imponerande längd 
på 105 meter

– Någon sa att det ser ut som en 
påkostad lada och det är väl ett gott 
betyg, skrattar Jan. Faluröda lador är 
ju så vackra! Här har vi valt liggande 
limträpanel och ribbor av trä som 
ger möjlighet till en mer storskalig 
uppbyggnad. Takytan är indelad med 
rillor och belagd med tjärpapp. 

Invändigt bärs taket upp av 
smäckra polonceau-takstolar med 
synliga dragstag. Väggarna är klädda 
med laserad plywood i björk. Sargen 
kring ridbanan har en sockel av trä 
och betong.

– Vårt signum i det här projektet 

är symmetri i kombination med 
ljusin föringen. Det ger vår ”lada” ett 
modernt intryck. Hästarna har till 
exempel fått hela tre symmetriskt  
placerade entréer. En i mitten av 
byggnaden och en i vardera gavel. 

– Jag ser det lite som en teater. 
Ridhuset är som en scen där det pågår 
ett skådespel med ryttarna i sina 
uniformer och de vackra hästarna i 
olika formationer. Som en dansföre-
ställning. Som scenograf och regissör 
i detta skådespel är det naturligt att 
vilja ha fler entréer, menar Jan. Prak-
tiskt också, både i uppvisningssam-
manhang och till vardags.

Hela ridhuset är placerat i en  
symmetriaxel som går genom huvud-
byggnadens entréport och skär tvärs 

över kaserngården. Lanterninerna är 
också placerade symmetriskt kring 
huvudaxeln och delade i två delar, för 
att skapa rytmik i den långa fasaden 
och betona symmetrin. 

– Vi tyckte att symmetri var ett 
passande gestaltningsgrepp på en 
militärbyggnad, avslutar Jan. Det är 
också ett tacksamt koncept för att 
skapa vackra rum. 

Och vackert har det blivit. 
– Som arkitekt lyckas man rita 

några byggnader som man faktiskt 
kan njuta av varje gång man går in 
där. Ofta beror det på ljuset. Att man 
kan avläsa rummet. Om jag får skryta 
lite tycker jag att det här ridhuset 
står sig i förhållanden till andra stora 
rum i landet. 

– En ridhusbotten är bara den en hel 
vetenskap kring energi, ventilation, 
bevattning och annan spetskunskap 
som ser till att det inte blir för dam-
migt, till exempel. Att vi tidigare 
tvingats tänka i samma banor gjorde 
det hela lite enklare, förklarar Jan.

Andra viktiga aspekter att för-
hålla sig till är siktförhållanden från 
läktarna, skuggspelet från de många 
ljusintagen och materialvalen i en 
relativt fuktig miljö. 

– Läktarna med 750 sittplatser 
hade vi inte räknat med i vår första 

ritning. Den Beridna Högvakten ville 
få in en större publik vilket påverkade 
bland annat utrymningsvägar.

Slutresultatet är ändå påfallande 
likt tävlingsförslaget, trots att många 
har tyckt till. Från Stockholms skön-
hetsråd till Riksantikvarieämbetet. 
Dessutom har man haft många möten 
med Polisrytteriet, Försvarsmakten, 
Stiftelsen för den Beridna Högvakten 
och och Polisrytteriet. 

– Hästar är känsliga djur, så det 
gäller att tänka på allt från solkatter 
till optimala mått för ridbanan för att 

minimera skaderisken. Dit hör även 
temperaturen. Ridhuset är numera 
uppvärmt och håller en behaglig  
temperatur även på vintern. Förut var 
det mörkt, kallt och trångt – nu flödar 
ljuset in och ridbanan är stor nog att 
delas av i två, så att Högvakten och 
polisen kan träna samtidigt.

Jan tror att Tengbom vann upp-
handlingen för att de vågade tänka i 
enkla former och genom att tillföra 
ett modernt inslag med det asym-
metriska ljuset. De bägge hörnen mot 
kaserngården är helt uppglasade för 

Byggt för skådespel  
med ljus och symmetri 
Jan izikowitz ritade tillsammans med Eva sellergren och Magnus almung det vinnande bidraget. 
Eva och Magnus har även ritat ombyggnaden av de byggnadsminnesmärkta stallen intill ridhuset. 
Med symmetriskt tänkande, till synes enkel arkitektur och erfarenhet av just ridhus har de lyckats 
bevara, förnya och försköna i en känslig miljö.

MAgnuS ALMungJAn IzIKOwITz EvA SELLERgREn



Utanför det egentliga garni
sonsområdet i skövde breder 
den nya Motorskolan ut sig 
som en solitär i landskapet.  
En stor byggnad med skärm
tak för uppställning av fordon 
och rejäla körytor. Platsen 
är väl vald – här finns stora 
övningsytor och man kom
mer enkelt ut på skjutfältet för 
övningskörning. 

Byggnaden är uppbyggd kring en 
mittdel med lektionssalar, kontor 
och omklädningsrum. På båda sidor 
finns olika typer av hallar för service, 
besiktning och utbildning. Mittdelen 
rymmer en genomgående hall som 
är öppen i tre plan med väl avvägda 
proportioner. Hallen är byggnadens 
”hjärta”. Här kommer man in och möts 

av det gemensamma fikarummet och 
härifrån kan man nå sin lektionssal 
eller arbetsplats. 

Byggnaden kännetecknas av sin 
goda organisation. Flöden och place-
ring av programmets olika funktio-
ner känns självklara. De helglasade 
portarna tillsammans med en rejäl 
takhöjd gör att vård- och utbildnings-
hallarna upplevs som ljusa och luftiga. 
Bra belysning bidrar också till den 
goda arbetsmiljön. 

Detaljerna är genomtänkta 
och materialen är bekanta – stål, 
betongelement och på sina ställen 
tegel murar med hålsidan utåt, av 
akustiska skäl. Markbehandlingen 
är enkel; entrésidan har markerats 
genom mindre gräsytor och en tydlig 
gång till entrén från parkeringen. 
Utöver detta finns stora asfaltsytor 

för uppställning och hantering av 
fordon. Funktion får här gå före form. 
På gaveln, ut mot genomfartsvägen, 
har konstnären Anton Wiraeus ska-
pat konstverket ”Vägval”. Bilderna är 
inspirerade av vägmärkenas tydliga 
symboler, men omformade till mer 
abstrakta figurer. 

Byggnaden används idag av För-
svarsmaktens Logistik- och Motor-
skola som är en del av Trängrege-
mentet. Omorganisationen från det 
att programmet skrevs till dagens 
skola har inneburit betydligt fler 
elever och lärare. Det syns på sina 
ställen, men skolan har lyckats lösa 
detta – lärare, tekniker och elever 
trivs i byggnaden. 

Motorskolan är en väl genomtänkt 
utbildnings- och arbetsmiljö med 
många fina detaljlösningar.

inspirerande miljö  
för framtida mekaniker

Nominerad 2014

MotoRsKolaN, skövde garnison

Arkitekt:   white arkitekter genom Per Axenborg. Bygghandling genom LInK 
arkitektur, Kjell Apelqvist

Projektledning: Roland Andersson
Konst:  ”vägval” av Anton wiraeus
Entreprenör:  nCC AB
Kund:  Trängregementet

Juryns motivering

På en hed utanför det egentliga 
garnisonsområdet reser sig den 
nya Motorskolan. 
 Den representerar en vanlig 
typ av byggnader på våra garni
soner med sina utbildningshallar 
och lektionssalar för utbildning 
på stora fordon. grunden för 
utformningen är bra funktion 
och arbetsmiljö, i detta fall kom
binerat med en god arkitektur 
som kommer att stå sig över tid 
där genomarbetade detaljer och 
materialval förstärker det positiva 
intrycket. 
 Flödet i byggnaden är genom
tänkt. Den stora utbildnings
hallen respektive besiktnings
hallarna nås enkelt från den 
centralt placerade entrén.
 Sedan programmet skrevs har 
verksamheten förändrats och 
byggnaden används idag av fler 
än vad det från början var tänkt. 
Byggnaden har klarat denna 
förändring väl. verksamheten är 
livlig och brukarna trivs.
 Motorskolan har nominerats till 
Arkitekturpriset för en skickligt 
genomförd gestaltning av ett 
stort byggnadsprogram där god 
funktion och arbetsmiljö varit 
ledorden.



Materialvalet är hämtat från gym-
nastikbyggnaden – en stensockel, 
liggande träpanel indelad i rutor på 
fasaden och svart papp på taket. Mot 
söder ger stora glasytor generöst 
med ljus in i träningslokalerna. Det 
stora pulpettaket har här kragats ut 
ordentligt för att minska den direkta 
solinstrålningen. Utkragningen bärs 
upp av strävpelare som vänts upp och 
ner i förhållande till strävpelarna på 
gymnastikbyggnaden.

Invändigt går materialen igen  
med trä på väggarna och golv i trä-
ningshallarna. Stommen är i limträ. 

Rummen är ljusa och vackra. De har 
fin kontakt med omgivningen genom 
de stora fönstren. Volymen har 
utnyttjats fullt ut genom att inner-
taket följer yttertaket. Mot norr finns 
ett fint överljus. Detaljerna är väl 
utförda. 

Flödet är enkelt, från entréhallen 
med omklädningsrummen, belägen i 
förbindelselänken mellan gymnastik-
byggnaden och träningshallen, når 
man direkt antingen den gamla gym-
nastiksalen eller de olika tränings-
salarna. I anslutning till entrén finns 
även ett kontor för personalen med 

god överblick över lokalerna.
För Försvarsmaktens personal  

är fysisk träning en viktig del av  
jobbet. Nu behöver man inte köpa 
gymkort ”på stan” utan kan lätt 
smita in och köra ett pass innan 
arbetsdagen är slut och sedan åka 
hem. En flexibilitet som är uppskat-
tat och efterlängtad av många vid 
Bodens garnison. 

Den nya träningshallen är på 
många sätt ett tecken i tiden. Både 
som uttryck för den träningstrend 
som råder och det arkitektur som 
tillbyggnaden tillför området.

Kraftig tillbyggnad för starka  
kvinnor och män

Nominerad 2014

tRäNiNgshall, Bodens garnison

Arkitekt:  MAF Arkitektkontor genom Mats Öhman
Projektledning:  Berth wiklund
Entreprenör:  Quadro entreprenad AB
Kund:  I 19

Juryns motivering

En tillbyggnad till Erik Josephs
sons gymnastikhall från 1908 
som fått ett eget uttryck. Byggd 
i vinkel mot gymnastikhallen och 
med humoristiska lån från denna 
ursprungsbyggnad, samt med 
ett kraftfullt pulpettak skapas en 
naturlig avslutning. Materialvalet 
ansluter till den befintliga bygg
naden medan färgvalet tar upp 
områdets gula ton och markerar 
mot den röda hallen. 
 Interiören är ljus och luftig 
med generösa fönsterytor. Trä 
på väggar, tak och i stomme 
ger karaktär i såväl exteriör som 
interiör. Detaljerna är väl genom
arbetade och utförda med hant
verkskänsla.
 Träningshallen är ett uppskat
tat tillskott till Bodens garnison.
 Träningshallen har nominerats 
till arkitekturpriset för sin väl 
genomförda tillbyggnad som i 
form på ett tydligt sätt kontras
terar mot den gamla gymnas
tikbyggnaden, samtidigt som 
den i materialval och detaljer 
väl anpassats till denna och den 
omgivande kasernmiljön.

som en kraftfull avslutning till Erik Josephsons gymnastikbyggnad reser sig den nya tillbyggnaden.  
gymnastikbyggnaden är en solitär som inte har någon naturlig utbyggnadsriktning. svårigheten 
har varit att hitta en lösning som kan matcha den gamla byggnaden. arkitekten har valt att lägga 
den 400 kvadratmeter stora tillbyggnaden i vinkel mot det befintliga huset och markera den med 
ett stort pulpettak och gula fasader som kontrast till huvudbyggnadens röda kulör. tillbyggnaden 
kopplas till den befintliga byggnaden med en underordnad förbindelse där också entrén placerats. 
greppet känns rättframt och övertygande.



om Fortifikationsverket  
och arkitekturpolicyn

Fortifikationsverket är en av landets största fastighetsägare med Försvarsmakten 
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
Till vår uppgift hör också att skapa och bevara god arkitektur och goda miljöer.  
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 för 
översiktlig fysisk planering.

Några grundstenar är:
• Att ta tillvara och utveckla platsens karaktär
• Att låta gestaltningen spegla verksamheten
• Att välja beprövad teknik och material
• Att utveckla miljöhänsyn och kretsloppsanpassning
• Att byggnader och miljöer skall kunna förändras

hållbarhet
Fortifikationsverket skall ligga i framkant vad gäller ansvar för hållbar utveckling. 
Det kan ske till exempel genom energieffektivisering och minskat användande av  
ändliga naturresurser och medverkan i utvecklingen inom området förnybar energi.  
I investeringsverksamheten ska verket vara aktiv i rollen som professionell byggherre 
och beställare för att påverka utvecklingen inom bygg , energi  och miljöområdena.

Arkitekturprisvinnare 2011
Matsal, Skredsvik, uddevalla
Arkitekt: Ann Dalberg, D OFFICE

Arkitekturprisvinnare 2005
SwEDInTs utbildningslokaler, Kungsängen Arkitekt: ulf 
Ärlebrand och Mats Johansson, Arosgruppen Arkitekter

Arkitekturprisvinnare 2001
Flygledartorn, Berga
Arkitekt: Heikke niilend, vBB Industriutveckling, Anders
Strömbäck, Confortia AB, Christer Eriksson FL Arkitekter

Arkitekturprisvinnare 2008
Arsenalen, Karlskrona
Arkitekt: Lennart göransson, Tranark

Arkitekturprisvinnare 2003
Fältarbetskolan, Eksjö
Arkitekt: Lennart göransson, Tranark

Arkitekturprisvinnare 1998
Målrobotverkstaden, vidsel
Arkitekt: Mats Öhman, MAF Arkitekter



Fortifikationsverket
Kungsgatan 43
631 89 Eskilstuna
tfn: 01044 44 000
fortifikationsverket.se

FOtO: ingela Andersson, Johan Danielson, sten Jansin, kari kohvakka och Nino Monastra.


