Vinnare 2017: Flygledartornet, Vidsel. Foto: Micke Sandström

ARKITEKTURPRISET 2017

UTVECKLA OCH INSPIRERA
Fortifikationsverkets arkitekturpris har instiftats för att utveckla den militära
byggnadstraditionen och inspirera till god arkitektur i försvarsfastigheter. Det görs
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.
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FÖRORD
2014 delades det sjunde arkitekturpriset ut, i år är det dags igen. Sedan
förra gången har mycket förändrats
som påverkar oss i Fortifikationsverket. Främst är det den nya inriktningen för Försvarsmakten med
fokus på det nationella försvaret.

I det senaste försvarsbeslutet
ändrades inriktningen på försvarspolitiken till att bygga upp ett starkt
försvar av det egna territoriet.
Det innebär många saker för vår
verksamhet till exempel att nya
vapensystem och ny försvarsstrategi kräver ny och moderniserad
infrastruktur, återinförd värnplikt
ställer nya krav på boenden på våra
garnisoner.
Riksdagen beslutade också att återetablera fast militär på Gotland.
Där pågår uppbyggnaden av en ny
garnison, den första sedan 1980, för
stridsgrupp Gotland (från årsskiftet
Gotlands regemente). Arbetet med
garnisonen har förstärkt kunskapen

hur viktigt ett nära samarbete
mellan kommun, Länsstyrelse och
Fortifikationsverket är för att driva
ett sådant projekt framåt. Men även
hur viktig arkitekturen och garnisonens utformning i landskapet
är. Dessa frågor är av stor vikt för
att få ett brett stöd för en militär
nyetablering i en känslig natur- och
kulturmiljö.

Under sommaren har regeringen
gett ett uppdrag till bland annat
Fortifikationsverket att arbeta fram
ett mer samlat och strategiskt förhållningssätt till hur vår verksamhet
påverkar kulturmiljön och bidrar till
de nationella kulturmiljömålen.
Här kommer även arkitekturfrågorna in, hur vi hanterar vårt
arkitektoniska arv i det byggnadsbestånd vi förvaltar. I vårt arbete
med miljömålen – där god bebyggd
miljö ingår – är arkitekturfrågorna viktiga, såväl i den långsiktiga
planeringen av våra garnisoner som
i de enskilda projekten.
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Arkitekturpriset fyller här en viktig
funktion som markör för vårt arbete
med arkitekturfrågor. Priset visar
att det går att utveckla den långa
tradition av försvarsarkitektur vi
har i Sverige och att föra den vidare.
Den nya inriktningen på försvarspolitiken gör att vi har en omfattande investeringsportfölj med
flera intressanta projekt som kan
fortsätta att bidra till goda vinnare
av arkitekturpriset i framtiden.
Men det viktigaste av allt är att vårt
arbete med arkitekturfrågor i hela
vårt fastighetsbestånd präglas av
vår vägledande devis – enkelhet
och nytta.

Urban Karlström, generaldirektör

ARKITEKTURPRISET

2017
Juryns reflektioner

Plakett och grafiskt blad
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 Matsalspaviljongen vid Marma läger ritad av Axel
och Hjalmar Kumlien 1882 och
den överlämnas till arkitekten.

Försvarsmakten har, genom
seklerna, skapat robusta byggnader ägnade att stå emot fiender
och tåla tuffa tag av sina brukare.
Många av dessa byggnader utgör
idag värdefulla inslag i vårt kulturarv som också, efter relativt
begränsade insatser, kunnat tjäna
nya ändamål och funktioner tack
vare gedigna material och skicklig
detaljering.
Det är också en del av temat för
arkitekturdagen, långsiktig förvaltning – gestaltning för förvaltning,
som arrangeras i samband med
utdelandet av arkitekturpriset.
Till årets arkitekturpris har
16 förslag kommit in. Förslagen
speglar väl den typ av projekt som
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genomförs inom Fortifikationsverket och juryn har valt att nominera
fyra byggnader till arkitekturpriset: Flygledartornet i Ronneby,
Rustningshallen i Skredsvik,
Flygledartornet i Vidsel och
Havremagasinet i Boden.
I bedömningen av de olika
objekten utgår juryn från Fortifikationsverkets arkitekturpolicy
och hur väl den uppfylls. Juryn har
därför analyserat och tolkat policyn
och beskriver hur de nominerade
objekten uppfyller den:
• Ta tillvara och utveckla
platsens karaktär:
Förslaget ska utveckla och tillföra
mervärden till platsen. Exempel

Juryns medlemmar
Ordförande:
Urban Karlström, GD Fortifikationsverket
Bengt Ahlqvist, arkitekt SAR/MSA
Torbjörn Andersson, arkitekt LAR/MSA
Per Kraft, arkitekt SAR/MSA
Sara Grahn, arkitekt SAR/MSA
Agneta Arosenius, chef projektledningsenheten, Fortifikationsverket
Hans Bergenståhl, arkitekt SAR/MSA, verksarkitekt, Fortifikationsverket

på detta är de båda flygledartornen i Vidsel och Ronneby som
påtagligt förstärker platsernas
karaktär och utgör nya landmärken. Även Rustningshallen i
Skredsvik tillför mervärden till
platsen och tillför basen en ny
karaktär i samspelet mellan
byggnaden och det omgivande
berget.

• Låt gestaltningen spegla
verksamheten:
Objektets utformning ska tydligt
visa dess funktion. Utformningen
ska också hålla en hög arkitektonisk kvalitet och upplevas som
ett positivt tillskott. Bland årets
nominerade speglar flygledartor-

nen i Ronneby och Vidsel tydligt
dess funktion i kombination med
en bra arkitektonisk gestaltning.
Rustningshallen i Skredsvik är
också ett exempel på hög arkitektonisk kvalitet.

• Välj beprövad teknik
och material:
Lösningar och utformning av
detaljer är viktig där material
och utformning ska passa in på
platsen. I de nominerade förslagen har detta varit en viktig
utgångspunkt. De nominerade
objekten har genomgående en
bra materialpalett. Speciellt
flygledartornet i Vidsel har många
fina detaljer i utförandet.
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• Utveckla miljöhänsyn
och kretsloppsanpassning:
Objektet ska minimera miljöpåverkan. Ur årets nominerade är
Havremagasinet ett bra exempel
på återanvändning och att minimera miljöpåverkan genom en
varsam ombyggnad.

• Byggnader och miljöer
ska kunna förändras:
Objektet ska vara flexibelt och
kunna utnyttjas för andra funktioner. Bland årets nominerade
projekt visar Havremagasinet hur
man kan återanvända en äldre
byggnad där byggnadens karaktär
bevaras och utvecklas i den nya
användningen som konsthall.

Arkitekturprisvinnare 2017

Flygledartornet,
Vidsel
Arkitekt
a och d arkitektkontor
genom Niklas Granljung
och Anders Burman
Projektledning
Ingvar Liinanki (tidigt skede)
Jan Heikkilä
Entreprenör
PEAB
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Juryns motivering

ETT TORN SOM STOLT
RESER SIG UR DEN
NORRLÄNDSKA TALLSKOGEN
Inlandsisen och tusentals år av avlagringar från Piteälven har
skapat den sandhed i Norrlands skogsbygd där Vidselbasen är
belägen. Heden med sin glesa tallskog står i kontrast till det storskaligt böljande landskapet runtomkring. Det är en idealisk plats
för en flygbas, omgivningen är glest befolkad och det finns stora
övningsområden runt basen.
Under 2017 har ett nytt flygledartorn tagits i bruk som
ersätter det gamla från slutet av
60-talet.
Ett flygledartorn är hårt
programstyrt. Behov, placering,
storlek och material är reglerat
i programmet.
Tornet med sin lägre teknikoch kontorsdel är typbyggnader
där Fortifikationsverket som
beställare har byggt upp en
lösning där tornet landar i
mitten av lågdelen, vilken är
formad som ett ”T” med teknik
i ett av benen och kontor, pausrum med mera i de andra två.
Höjden på tornet bestäms av
flygplatsens utformning, byggnader och topografi, samt storleken på lågdelen som bestäms

av funktioner som personalantal och kontorsrum.
Tornet i Vidsel har ett fritt
läge längs banan med tallskogen och höjderna runt omkring
i fonden. Det är en tuff byggnad
som inte ber om ursäkt utan
passar väl in på platsen och i
landskapsrummet. Arkitekten
har här valt att skapa en byggnad där det asymmetriska tornet skjuter upp ur taket på den
lägre kontors- och teknikdelen.
Det är inget högt torn men det
finns en fint balanserad symbios mellan den relativt enkla
lågdelen och tornet.
Symbiosen förstärks med
den konsekvent genomförda
fasaden av fibercementskivor.
Färgsättningen är vackert
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Flygbasen i Vidsel, i Norrlands inland,
ligger på en sandhed omgiven av gles
tallskog. Där har ett nytt flygledartorn tagits i bruk under sommaren
2017. Det är en robust byggnad som
tar för sig på den vidsträckta platsen,
en karaktärsfull symbol för hela
flygbasen. Byggnaden är konsekvent
genomförd på alla nivåer, från de
olika storlekarna på fasadens fibercementskivor till färgsättning och
byggnadens helhet.
Tornet och den lägre kontors- och
teknikdelen är fint integrerade med
varandra genom den väl sammanhållna fasadutformningen. Det lite
knubbiga tornet, som skjuter upp ur
den lägre delen, har fått en form som
förmedlar en känsla av stolt självmedvetenhet. Färgsättningen är
kraftfull och väl anpassad till det omgivande landskapet –den grågröna
tallskogen mot det sprakande röda i
solnedgången eller de faluröda gårdarna. Den lätt förskjutna symmetrin
gör tornet till en egensinnig och karaktäristisk figur vid landningsbanan.
Med det nya flygledartornet
får flygledarna en bättre överblick
över basen och dess omgivningar
samtidigt som det bidrar till goda
arbetsförhållanden. Det kommer att
uppskattas av nyttjarna.
Flygledartornet i Vidsel tilldelas
Fortifikationsverkets arkitekturpris
2017 för att det, inom ramen för
ett hårt styrt program, är en poetisk
byggnad med stark identitet som
samspelar väl med det storskaligt
böljande landskapet.

avstämd mot omgivningen, från
mörkt grått som tar upp det gråa
från mossan och lavarna på träden
i tallskogen till det sprakande röda
som påminner om solnedgången,
de röda stugorna längs vägen till
basen eller den samiska textilkulturen. Skivorna är tillskurna i olika
storlekar och satta i ett intrikat
mönster som gör fasaden spännande och varierad.
Entreprenören har bidragit

genom ett bra hantverk, man
känner ett engagemang i montaget.
Fibercementskivorna har även följt
med in i entréhallen och binder på
så sätt ihop ute och inne på ett bra
sätt.
Väggarna i kontorsdelen är glaspartier i naturfärgat trä, enkla men
passar väl ihop med entréhallens
mer rustika karaktär. Detaljerna är
väl sammanhållna och genomförda
på alla nivåer och hänger ihop i en
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helhet. Sammantaget präglas hela
byggnaden av ett gott hantverk där
entreprenören ansträngt sig för att
slutresultatet ska bli bra.
Personalen vid FMVs provplats
har fått ett ändamålsenligt och
funktionellt torn där de ges bra förutsättningar att arbeta. Inte bara
arbetsmiljön har blivit bättre utan
Vidsel har också fått en karaktärsfylld symbolbyggnad som passar
väl in på platsen.
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Arkitekturprisvinnare 2017

ARKITEKTUR MED KÄNSLA AV
FART I SAMKLANG MED NATUREN
Det är en gedigen laginsats som bidragit till vinsten av årets arkitekturpris. Tillsammans med beställare och entreprenör har a och d arkitektkontor skapat en hemtrevlig känsla i en tekniktung omgivning.
Att bygga ett nytt flygledartorn är
en grannlaga uppgift. När tornet i
Vidsel skulle uppföras fanns det å
ena sidan hårda krav på funktionalitet och teknisk anpassning. Å
andra sidan fanns vikten av att
skapa en bra och trivsam arbetsmiljö för tornets personal.
– Det gamla tornet är byggt 1968
och saknar alla bekvämligheter.
Till det nya hade vi höga krav på
temperaturer, luft och så vidare. Vi
ville också ha en byggnad som är
lätt att förvalta, vilket bland annat
styrt val av material och placering
av den tekniska utrustningen,
säger Jan Heikkilä, projektledare
på Fortifikationsverket.
Uppdraget att utforma tornet gick
till a och d arkitektkontor i Luleå,
med Niklas Granljung som ansvarig arkitekt. Som inspiration tog
han och projektgruppen avstamp

i de byggnader som sedan tidigare
finns på området. De är byggda i
trä eller plåt och går i falurött,
vilket passar bra in i den omgivande tallskogen. Det faluröda
kompletteras med en mer modern
falusvart kulör i tornets fasad.
– Vi ville synliggöra byggnaden
och skapa något som de som
arbetar i Vidsel kan vara stolta
över. För att skapa en koppling
mellan byggnadens utformning
och stridsflygens extrema hastigheter, har byggnaden fått ett
mönster inspirerat av formel 1bilars fartränder.

Flygledartornet har fått ett aningen
förskjutet tornhuvud, vilket skapar
spänning. Det höjer sig över en
T-formad markbyggnad med
kontor, teknik- och personalutrymmen. Här går inredningen i
lugna naturfärger som skapar en
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vilsam och hemtrevlig miljö. Det
röda och svarta återkommer i
golvet. Delar av entrén är klädd
med samma material som tornets
fasad för att markera var i byggnaden tornet landar. I tornets
operativa delar är inredningen mer
kravstyrd och funktionell.

– Här är taken mörkblå för att
undvika reflexer och fönstren är
utåtvinklade för att ge optimal sikt.
Golven är täckta med en antistatisk
matta, så att den tekniska utrustningen inte störs. Det är en mycket
tekniskt utmanande byggnad.
I golv och väggar finns det lika
mycket teknik som under huven på
en modern bil, säger projekteringsledare Anders Burman.
Både Niklas och Anders är
överens om att flygledartornet
blivit lyckat. Utöver lagarbetet i
projektet framhåller de även entre-

Anders Burman, a och d arkitektkontor.

prenörens välgjorda gjutning, som
starkt bidrar till finishen.
– Verkligheten överträffar ritningarna. Det enda är väl att jag gärna
gjort tornet tio meter högre, men
det var svårt att motivera. Vi har
ändå skapat ett fantastiskt rum
längst upp i tornet. Det är en häftig
känsla att stå där och se ut över
trädtopparna, säger Niklas.
Minst lika belåten är Jan
Heikkilä, som ger en stor eloge till
alla som medverkat till att slutresultatet blivit så bra.
– Det är viktigt att få fram hur
byggnaden ska utnyttjas, vilket i
sin tur kräver engagemang från
alla som är involverade. I det här
fallet har det lagts ner extra mycket
omsorg för att allt ska bli bra, av
alla från arkitekterna till entreprenören Peab och FMV. Allt är mycket
snyggt utfört och det är roligt att
komma till Vidsel.
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Niklas Granljung, a och d arkitektkontor.

Nominerad 2017

Havremagasinet,
Boden
Arkitekt
MAF Arkitektkontor genom
Mats Öhman
Projektledning
Jonas Holmgren
Entreprenör
HÖ Allbygg AB

FRÅN MAGASIN TILL
EN PLATS FÖR KONST
1911 uppfördes, efter ritningar av Erik Josephson, en snillrik byggnad för
att förvara havre till hästarna i Bodens garnison. Hästarna är nu borta
från garnisonen men den stora byggnaden, med sitt maskineri för att
hantera havren, står kvar som ett minne över en svunnen epok. Efter en
varsam ombyggnad har det gamla Havremagasinet fått nytt liv genom
att Länskonsthall Boden flyttat in.
Magasinet är uppfört med en träbyggnadsteknik som är ovanlig idag.
De 288 träpelarna som bär upp
konstruktionen är bultade och
sinkade ihop med träbjälkarna som
i sin tur bär upp havrebingarna.
Ombyggnaden har lyft fram den
vackra konstruktionen samtidigt
som ledningsdragningar och annan
teknik i salarna diskret har anpassats till byggnadens förutsättningar. De stora, ljusa rummen ger
goda förutsättningar för den utställ12

da konsten. Besökaren möts av en
rejäl trappa som på ett elegant sätt
anpassats till den gamla byggnaden.
Neonljuset i entrén ger riktningen
in i receptionen och caféet som
också har en scen för olika event.
Därifrån kommer man ut i salarna
där konsten är utställd. Här har
minimala ingrepp gjorts, besökaren
upplever de imponerande rummen
såsom de en gång skapades.
Andra åtgärder som gjorts är
skapandet av kontorsytor och loka-

Juryns motivering

ler för personalen på en del av plan
två, samt ny belysning och brandskyddsåtgärder. Med dessa relativt
begränsade förändringar har man
fått en av de största konsthallarna
i Sverige, där man genom den varsamma renoveringen fortfarande
kan känna historiens vingslag i väggarna. Projektet visar på byggnadens möjligheter och flexibilitet.

I Havremagasinet visas utställningar med lokal kulturhistorisk förankring, tillsammans med nordisk
och internationell samtidskonst.
Havremagasinet utgör ett unikt
kulturarv, ett statligt byggnadsminne, som genom konsthallen
har blivit en mötesplats och som
tillgängliggjorts för fler besökare.
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Sedan 2010 är Havremagasinet
i Boden en av Sveriges största
konsthallar. Här visas utställningar
med lokal kulturhistorisk förankring,
tillsammans med samtidskonst på
internationell nivå. Magasinet ritades
av Erik Josephson 1911 för förvaring
av foder till garnisonens alla hästar.
De är nu borta. Kvar står en magnifik
byggnad som entusiastiska lokala
krafter omvandlat till en mötesplats.
Havremagasinet är en unik byggnad uppförd i en träbyggnadsteknik
som saknar sin like och som man
sällan ser idag. Anpassningen till
konsthall är ett bra exempel på hur
man med relativt enkla medel kan
utnyttja kvaliteterna i byggnaden.
Upprustningen är varsamt gjord och
med respekt för det gamla huset.
Den nya utvändiga entrén är skickligt
utformad och utrymningsvägarna
har smidiga lösningar. Projektet visar
också på byggnadens flexibilitet, att
den enkelt kunnat anpassas till nya
behov utan att förlora sin ursprungliga karaktär.
Hyresgästen, Länskonsthall Boden,
är mycket nöjda och menar att man
för sin verksamhet inte kunde få
bättre lokaler. Den återhållsamma
anpassningen av byggnaden till sitt
nya innehåll har även tillgängliggjort
ett unikt byggnadsminne för en
större allmänhet. Konsthallen har, på
sin korta tid, vitaliserat konstlivet på
orten och blivit en attraktion som
drar många besökare varje år.

Nominerad 2017

Rustningshallen,
Skredsvik
Arkitekt
D OFFICE arkitekter
genom Ann Dalberg
Bygghandling Arkitekturum
genom Magnus Axelsson
Projektledning
Jan-Olav Johansson
Entreprenör
Markbygg Construktion AB

ETT FORT I BETONG SOM
VÄXER UPP UR URBERGET
När man ser Rustningshallen i Skredsvik på håll ser den ut som en grå
borg som tornar upp sig mot bergväggen längst inne i viken. Det för
associationerna till medeltiden, ett rum på borgen där riddarna förvarande sina rustningar. Här är det istället ett modernt logistikcentrum där
röjdykarna inom marinen förbereder sig för nästa uppdrag.
Byggnaden är inklämd mellan vattnet och bergväggen. Konsekvensen
är att funktionaliteten är i vertikalled, istället för som normalt, horisontellt. I det mellersta våningsplanet finns förrådsytor som man
når från en yttre yta mellan huset
och berget. Här förbereder soldaterna sin materiel som sedan kan
lastas direkt på fordon som står på
en lägre nivå. Logistiken i byggnaden blir enkel och funktionell. På
våningsplanet ovanför finns kontor
där de som arbetar i huset förbereder sig inför uppdragen.
Byggnaden har en monumental
massivitet med sin sparsmakade
estetik, en återhållen, nästan sum14

marisk volym i obehandlad betong,
som en sten som lagts på kajen.
Takvåningens indrag skapar en
välfunnen artikulering i den annars
strängt förenklade formen där de
asymmetriskt placerade, små fönstren bidrar till det fortifikatoriska
uttrycket.
Interiören följer det yttre utseendet. Förrådsdelarna med råa,
obearbetade betongytor avdelas av
stålburar där grupperna har sin utrustning, gjorda för tung hantering.
Kontorsytan på det övre planet är
öppen med stora fönster och en
generös terrass som vänder sig mot
havet med en magnifik utsikt över
Gullmarn.

Juryns motivering

Marken runt byggnaden är enkel
och rationell, på samma sätt som
byggnaden. I projektet har man
försökt att minimera sprängningsarbetet och utnyttja naturliga
terrasser i terrängen. Asfaltsytorna
ansluter nästan mot berget så att
varje kvadratmeter utnyttjas. Uppställning utomhus får ske på andra
platser, det finns inte utrymme här.
Det enda som skvallrar om byggnadens funktion är några portar där
man kan ta in stora lastbilar.
Projekteringen har gjorts i två
steg. I systemhandlingen gjordes
designen av byggnaden av D OFFICE arkitekter i Göteborg medan
projektering till bygghandling
gjordes av Arkitekturrum i Mariestad. Intentionerna i projektet har
bibehållits och man känner väl igen
sig från programhandlingen till det
färdiga huset.
Röjdykarna har fått en robust,
enkel byggnad som väl passar deras
verksamhet. Den har blivit en ny
symbolbyggnad för verksamheten i
Skredsvik.

Längst in i Gullmaren, vid basen
i Skredsvik, har en förråds- och
logistikbyggnad för insatsmateriel
till röjdykarna byggts. Den enkla
betongvolymen har en monumental
massivitet och ligger spektakulärt
placerad i sitt landskap, inskjuten
på en hylla vid kajen och synlig från
långt håll.
Den trånga tomten, mellan havet
och den branta bergväggen, har
gjort att huset blivit smalt och högt
för att rymma lokalprogrammet.
Byggnaden har en sparsmakad
estetik med en återhållen, nästan
summarisk, volym i obehandlad
betong, som ett stenblock som lagts
på kajen. I sitt exponerade läge blir
den en representativ symbol för hela
anläggningen. Takvåningens indrag
skapar en välfunnen artikulering i
en annars strängt förenklad form.
De asymmetriskt placerade, små
fönstren bidrar till det fortifikatoriska uttrycket. Betongens gråa färg
samspelar vackert med klipplandskapet och utformningen ger byggnaden en välgörande integritet.
Det smala huset till trots har
röjdykarna fått väl anpassade lokaler
för sin verksamhet där platsens
nivåskillnader utnyttjas för att få
ett rationellt flöde i lokalerna. Detta
projekt visar att det är möjligt att
skapa en välfungerande logistikbyggnad utanför de traditionella
ramarna.
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Nominerad 2017

Flygledartornet,
Ronneby
Arkitekt
Grontmij AB genom
Anders Strömbäck
Projektledning
Ingvar Liinanki
Entreprenör
Skanska

ETT RESLIGT TORN TAR PLATS
PÅ DEN GAMLA HEDEN
På håll reser sig det 37 m höga tornet som ett utropstecken över hangarer och andra byggnader på den flacka heden. Det har blivit ett nytt
blickfång på flottiljen och tar sin plats med självklarhet. Det är en av de
resligaste byggnaderna som Fortifikationsverket förvaltar.
Tornbyggnaden består dels av en
lågdel utformat som ett ”T” med
kontor, personalutrymmen, flygledning och teknikutrymmen dels av
själva tornet där flygledarna leder
den operativa verksamheten.
Arkitekten har valt att dra ner
tornet i lågdelen, i krysset av T:et
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och vrida det något i förhållande till
lågdelen så att man tydligt upplever tornet när man kommer in i
byggnaden.
För att förstärka intrycket är även
entrén till byggnaden i linje med
tornet och alltså något snedställd
i förhållande till den lägre delen.

Juryns motivering

Greppet är tydligt och ger en karaktär åt byggnaden.
Kontorsrummen är behagliga i
en lågmäld färgskala. Från pausutrymmet har man en fin uteplats som
ligger skyddat i söder/öster-läge.
Tornet är klätt med vitfärgad plåtpanel där vertikaliteten förstärks av
svarta slitsar där fönstren i trapphuset är placerade. Teknikutrymmena i tornet har runda fönster som
förstärker det futuristiska intrycket,
som ett flygande tefat som landat.

Den lägre delen är gjord i vitputsade
betongelement med mörka fönster.
Materialpaletten är väl sammanhållen, både ute och inne.
Ett nytt flygledartorn har länge
varit ett önskemål vid flottiljen i
Ronneby. Det nya tornet ger en god
överblick över hela flottiljområdet,
och man kan till och med skymta havet, knappt 11 km bort. Flygledarna
har fått en modern och funktionell
arbetsmiljö där de kan fullgöra sitt
viktiga arbete.
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Från ett flygledartorn ska man ha
uppsikt över alla plattor och banor
där flygplanen rör sig. Med den nya
helikopteretableringen i Ronneby
behövde därför flygledningsfunktionen flyttas samtidigt som flygledarna ges en bättre miljö. Det nya
tornet är resligt och intar sin plats i
fältets kant med en självklar pondus
och spänst.
Flygledartornet får en huvudroll
i ensemblen som bildas av hangarer och andra stödfunktioner för
JAS-flygplanen och utgör ett nytt
signum för hela anläggningen.
Byggnadens enkelhet och rättframhet gör att det på den flacka
Bredåkraheden avtecknar sig som
ett utropstecken.
Byggnaden har en väl sammanhållen materialpalett där de vertikala
slitsarna understryker tornets reslighet. Med en lätt vridning av tornet
i förhållande till lågdelen blir det
läsbart och ger tornet en självständighet där det landar i byggnadens
kontorsdel.
Det nya tornet är välkomnat av
personalen och ger dem goda förutsättningar att bedriva sin viktiga
uppgift med en god överblick över
flygfältet och omgivande områden.

Tidigare Arkitekturprisvinnare

2014
Ridhuset vid Kavallerikasern, Stockholm Arkitekt: Tengbom
genom Jan Izikowitz, Eva Sellergren och Magnus Almung

2011
Matsalen, Skredsvik, Uddevalla
Arkitekt: Ann Dalberg, D OFFICE

2008
Arsenalen, Karlskrona
Arkitekt: Lennart Göransson, Tranark

2005
SWEDINTs utbildningslokaler, Kungsängen Arkitekt: Ulf
Ärlebrand och Mats Johansson, Arosgruppen Arkitekter

2003
Fältarbetskolan, Eksjö
Arkitekt: Lennart Göransson, Tranark

2001
Flygledartornet, Berga Arkitekt: Heikke Niilend, VBB Industriutveckling,
Anders Strömbäck, Confortia AB och Christer Eriksson, FL Arkitekter.
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OM FORTIFIKATIONSVERKET
OCH ARKITEKTURPOLICYN
Fortifikationsverket är en av landets största fastighetsägare med Försvarsmakten
som största kund. Vi förvaltar, hyr ut och sköter driften av allt från försvarsanläggningar 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 ska kunna förändras

Hållbarhet

Fortifikationsverket ska ligga i framkant vad gäller ansvar för hållbar utveckling.
Det kan ske till exempel genom energieffektivisering, 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.
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