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Omvärldsförändringar
präglar året
Den negativa säkerhetspolitiska utvecklingen har satt sin prägel på året i form
av ökade investeringar, beredskapskrav, mobilisering av totalförsvaret samt ökade
krav på fortifikatorisk kompetens.
En komplex och allvarlig materia
En myndighet som förvaltar försvarsfastigheter
är bland annat påverkad av omvärldsfaktorer
som säkerhets- och försvarspolitik, förändringar i geopolitik samt militärteknologisk utveckling. En komplex och allvarlig materia som får
återverkningar i vårt bestånds ständiga
kretslopp av investeringar, förvaltning och
avyttring. En annan tydlig omvärldsfaktor är
klimatförändringarna och de ökade kraven på
hållbarhet i ett längre perspektiv.

Ökade investeringar
Det senaste försvarsbeslutet om ökad nationell försvarsförmåga innebar en 50 procentig
ökning av våra nyinvesteringar från året innan.
Planering, projektering, bygglovsprocesser och
upphandling har också ökat inför kommande
investeringar. Våra två största projekt just nu
är Ronnebyprojektet med stora investeringar
på Kallinge flygplats samt den kommande
etableringen på Gotland för 18:e stridsgruppen.
Totalförsvar och beredskapskrav
Under året har även Försvarsmaktens beredskapskrav på anläggningssidan presenterats
och vi arbetar nu med vad det konkret kommer innebära för driftverksamheten runt om
i landet. Totalförsvaret har under 2016 åter
aktiverats och vi bidrar aktivt med kunskap,
erfarenhet och personal i denna mobilisering
FORTIFIKATIONSVERKET

samtidigt som vi analyserar konsekvenser för
vår egen verksamhet. Under året har vi varit
bland annat ordförande i SOTI, samverkan för
civil infrastruktur i kris och krig. Myndigheten
har också skapat en ny krisberedskapsorganisation som motsvarar ökade omvärldskrav.
Uppbyggnad av fortifikatorisk kompetens
De senaste decenniernas nedrustning har
inneburit kompetensförlust inom det fortifikatoriska området. Därför har vi under året byggt
upp såväl nationella, som internationella
nätverk för att garantera att vårt uppdrag om
fortifikatorisk kompetens och utveckling ska
kunna leverera i framtiden. Tillsammans med
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har vi
startat en uppbyggnad av ett svenskt forskningscentrum för fortifikation. Internationellt
har avtal slutits med Frankrike, förhandlingar
sker med en rad andra länder och multinationella nätverk.

Nystartsprocessen mot sitt slutmål
Internt i myndigheten har 2016 inneburit slutspurten på den treåriga nystartsprocess som vi
inledde efter regeringsbeslutet om vår fortsättning i december 2013. PWC har under året
gjort en genomlysning av resultaten och status i
myndigheten, vi har därtill genomfört ett MMI,
motiverad medarbetarindex, och ett NKI,
nöjdkundindex för att få en så tydlig bild som

möjligt hur långt våra strategiska förändringar
har kommit med ökat kundfokus, effektivitet
och en grönare hållning. Ett 14-punkters program har efter analys upprättats för att säkerställa att vi har gått i mål med våra föresatser.
Vår driftstrategi är beslutad och har ett treårigt
genomförande.
Personalbehoven har varit, och kommer fortsättningsvis, vara stora då vi står inför många
pensioneringar och en hård konkurrenssituation inom fastighetsbranschen vilket kräver
en aktiv kompetensförsörjning. Hållbarhets-,
miljö- och energifrågorna har genomlysts under året och en ny förbättrad organisation har
verkställts för att förstärka vårt arbete.

Vi kan med 2016 avsluta vår nystart och se
fram emot en väl rustad och modern myndighet

med ett viktigt uppdrag att leverera försvarsfastigheter i alla sina skepnader utifrån de
försämrade omvärldsförändringar som vi ser i
horisonten.

Sist men inte minst vill jag lyfta fram mina medarbetare för deras engagemang och insatser att
leverera i vardagen samtidigt som omvärlden
har ställt förändrade krav och vi genomfört en
omfattande nystart.

Urban Karlström, generaldirektör
FORTIFIKATIONSVERKET
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I arla morgonstund är Fortifikationsverkets drift på plats.
Här en soluppgång på F7, Skaraborgs flygflottilj, Såtenäs.
Alla piloter som ska flyga JAS 39 Gripen i tjänsten får sin
utbildning här.
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Vårt uppdrag
Fortifikationsverkets strategi 2020
Vårt uppdrag innebär att balansera tre strategiska målbilder med och mot varandra. Här ligger
en dynamik och utmaning för oss internt men
även externt mot våra partners och kunder.

Vår verksamhet
Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges
försvarsfastigheter. Vi har regeringens uppdrag
att se till att försvarssektorn har väl fungerande
anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet. Det innebär till exempel att sköta drift av
stora garnisoner, underhålla mark och byggnader, bygga nytt och bygga om. Det handlar också
om att avveckla, avyttra och skapa förutsättningar för ny verksamhet.
Vårt specialistområde är skydds- och anläggningsteknik. Vi är också en del av Sveriges
krisberedskap, där vårt fokus är teknisk infrastruktur.
Fortifikationsverket har cirka 610 anställda
och finns över hela Sverige där försvaret har
verksamhet.

De tre målbilderna är följande:
• En partner för ökad försvarsförmåga
Vi ska vara en partner inom försvarsfamiljen
och bidra till ökad försvarsförmåga.
• En strategisk fastighetsägare
Vi ska vara en långsiktig fastighetsägare och
utveckla värdet på de fastigheter vi förvaltar.
• En hållbar och innovativ fastighetsägare
Vi ska hitta smarta lösningar i vår förvaltning som leder oss och våra kunder mot en
hållbar framtid.

Vår organisation

EN SÄKER VÄRD
FÖR EN SÄKRARE VÄRLD

STYRELSE
INTERNREVISOR
GENERALDIREKTÖR
STRATEGISKA
STYRELSE
AVDELNINGEN

GD STAB
SÄKERHETSENHET
JURIDISKA STABEN

FÖRVALTNINGSAVDELNING

PROJEKTAVDELNING

FÖRVALTNINGSSTAB

INVESTERING

DOMÄN

FÖRÄDLING/
FÖRSÄLJNING

UTVECKLINGSAVDELNING
SPECIALIST

AVDELNINGEN FÖR
VERKSAMHETSSTÖD
EKONOMI

HR

UPPHANDLING

KOMMUNIKATION

ANALYS- OCH KONTROLL

SERVICECENTER

REGION X 6

DOKUMENTATION

FÖRVALTNINGSSTÖD
DRIFTDISTRIKT

HR- OCH KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN

IT

Organisationsstruktur 2016.

Utifrån vårt uppdrag har följande verksamhetsidé utarbetats:
Vår nya organisation infördes den första januari 2015. Huvudsyftet med organisationsförändringen var att
skapa en effektivare organisation med tydligare kontaktvägar mellan Försvarsmakten och Fortifikationsverket.

FORTIFIKATIONSVERKET

I samverkan med våra kunder utvecklar, bygger och förvaltar vi fastigheter som bidrar till Sveriges försvarsförmåga
och samhällsberedskap. Med vår skyddskompetens bidrar vi till skydd av kritisk infrastruktur och ett robust samhälle.
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Det försvarspolitiska läget
– vi är en del av totalförsvaret
Sedan riksdagen antog den försvarspolitiska inriktningspropositionen Försvarspolitisk
inriktning – Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109) har Försvarsmakten förändrat
sitt fokus från insatsförsvar till ett försvar med tydligare inriktning mot ett nationellt försvar.

D

en militärstrategiska doktrinen (MSD
16) beskriver hur Försvarsmakten,
med tillgängliga förmågor och resurser,
ska lösa de uppgifter som riksdag och regering
beslutat. Tillsammans med övriga totalförsvaret
ska det militära försvaret först och främst utgöra en tröskel för den som vill angripa eller utöva
påtryckningar på Sverige.

Foto: FM

Nya krav på Fortifikationsverket
Den nya inriktningen innebär nya direkta krav
på jour och beredskap för Fortifikationsverkets
personal. Det innebär också andra krav på tillgänglighet för system och anläggningar. Under

FORTIFIKATIONSVERKET

året har infrastrukturella åtgärder genomförts
inom hela anläggningsbeståndet. Vi har återrapporterat till Försvarsmakten anläggningsstatus (AnlQ) och behov av investeringar för nya
funktioner som följer av den försvarspolitiska
inriktningen.
Även övriga myndigheter inom försvarssektorn som är kunder till oss genomför liknande
anpassningsåtgärder för ökad tillgänglighet och
uthållighet samt utökning av fysiskt skydd för
tidigare oskyddade vitala funktioner.

Ökad efterfrågan på fysiskt skydd
Försvarsmakten ska tillsammans med det övriga totalförsvaret verka konfliktförebyggande.
Det har medfört ökat behov av fysiskt skydd för
myndigheter och organisationer inom det civila
försvaret som ska stödja det militära försvaret samt det övriga samhället. Det har också
inneburit åtgärder för att öka tillgänglighet och
uthållighet.
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med Försvarsmakten under året delredovisat uppgiften
”Gemensamma grunder för en sammanhängande planering för totalförsvaret” till regeringen.
Flertalet myndigheter inom totalförsvaret har
under året inlett samarbete med Fortifikationsverket främst för tillhandahållande av berganläggningar för fysiskt skydd av samhällsviktig
infrastruktur, i syfte att kunna möta kraven på
robusthet och uthållighet för hela totalförsvaret.
Sammanfattningsvis fordrar förmågan att
verka omedelbart och uthålligt en god robusthet samt en hög beredskap personellt, materiellt samt systemmässigt.

Ett gammalt värn på Tofta, Gotland, får inom kort sällskap av en ny etablering på området.

Gotland, första nya
etableringen sedan 1980

E

nligt Försvarspolitisk inriktning – Sveriges
försvar 2016-2020 ska Försvarsmakten
etablera en militär närvaro på Gotland.
Från och med juli 2017 ska en stridsgrupp
på Gotland organiseras med ett mekaniserat
kompani och ett stridsvagnskompani. Sedan
sommaren 2016 finns permanent närvaro av
olika förband på Gotland.
Samarbete för smidig process
I samarbete med Försvarsmakten och FMV tog
Fortifikationsverket under våren fram layouten
på den nya etableringen. Varannan vecka hölls
avstämningsmöten med Region Gotland och vi
hade även informationsmöten både för de boende kring Tofta skjutfält och för allmänheten.
Medgivande om investering
och godkänt bygglov
I april skickades regeringsskrivelsen in och i
juni kom regeringens medgivande till investeringen på totalt 780 Mkr.
I september fick Fortifikationsverket bygglov
för etapp 1. I bygglovet redovisades även konceptet för en miljövänlig vatten- och elförsörjning. Lösningarna med solcellsel, regnvatten-

insamling till spolhallen, bufferttankar för
både vatten och avlopp syftar till att ge minsta
möjliga miljöbelastning.
Bygglov och upphandling av etapp 1 har
överklagats. Det kan komma att påverka den
etappens färdigställande, dock påverkar det
inte hela projektets tidplan.

Projektering
Under våren påbörjades projekteringen av etapp
1 som omfattar vägar, uppställningsytor, VA- och
elförsörjning, repövningsläger, finspolhall, drivmedelsanläggning, skärmtak och förråd.
Vid upphandlingen av projektörer för etapp 2,
det vill säga kontorsbyggnad, vakt och motionshall, tog vi in ett skissmoment i upphandlingen.
Fem arkitektkontor fick ta fram gestaltningskriterier för hela området.
Projektering av etapp 2 och 3 pågick under
kvartal fyra, där etapp 3 omfattar stridsfordonsgarage och FMV-verkstad.
Parallellt har vi även arbetat med att lösa
de temporära behoven som tillkommit, bland
annat anpassning och ersättning av förråd,
tillfälligt kontor och en tälthall för gym- och
motionshall.
FORTIFIKATIONSVERKET
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Kris- och beredskapsarbetet
Under 2016 har grunden för en ny beredskapsorganisation lagts. Detta har inneburit att myndigheten har en ny TIB-organisation (Tjänsteman i beredskap) och ett nytt krisledningssystem
som stöd. En ny beredskapsplanering med tillhörande stöd-dokument är framtaget. Planeringen
är baserad på de nya direktiv som MSB tagit fram i ”Gemensamma grunder för samverkan och
ledning vid samhällsstörningar”.

F

ortifikationsverket har beslutat att införa
radiokommunikationssystemet Rakel
för att stärka myndighetens förmåga till
samband och ledning i vardagen såväl som i kris
eller höjd beredskap.
Rakel har rullats ut på nyckelfunktioner inom
myndigheten under året. Under året har också
utbildning för TIB genomförts. Myndighetens

nya beredskapsplanering tar även höjd för de
nya kraven på totalförsvarsplanering.
En 3-årig löpande utbildnings- och övningsplan som syftar till att stärka myndighetens
förmåga till ledning och verksamhet i ett större
sammanhang och i samverkan med andra aktörer har tagits fram.

Uppföljning av Fortifikationsverkets omorganisation
Med syftet att skapa en ny och effektivare organisation genomfördes en organisationsförändring
den 1 januari 2015. För att få en inblick i hur väl organisationsförändringen hade genomförts och
om tänkta effekter var på väg att uppnås genomfördes 2016 en uppföljning av omorganisationen.

E
Under 2016 hyrdes Trängslet i Älvdalen ut till tillfälligt asylboende.

Stöd i flyktingfrågan
Migrationsverket har hyrt förläggningen
Trängslet i Älvdalens kommun från slutet av
oktober 2015 till och med den sista december
2016. Detta har ställt en annan typ av krav på
FORTIFIKATIONSVERKET

drift och förvaltning än vanligt. En betydligt
mindre förläggning i Skönstavik i Karlskrona
kommun, hyrdes ut till Migrationsverket under
hela 2016 men nyttjades inte aktivt.

n enkät skickades ut till samtliga medarbetare och 39 djupintervjuer genomfördes. Många konstruktiva synpunkter kom
in och svarsfrekvensen för enkäten var 80 %.
Resultatet visade på ett stort engagemang hos
Fortifikationsverkets medarbetare, en vilja att
arbeta framåt samt ett starkt uttryck för lojalitet gentemot verket.
Enkät och intervjuer visade en generell positiv inställning till att en organisationsförändring genomfördes inom Fortifikationsverket.
Medarbetarna upplevde dock att det fanns en
otydlighet kring nya roller och ansvar, vad som
ingår i tjänsten och vad som förväntas. Även
rollspelet mellan oss och våra kunder var i vissa
delar otydligt. Att inte alla chefspositioner var
tillsatta gjorde att det saknades ledarskap och
vägledning för nya arbetssätt, ny struktur och

i vilken riktning man skulle arbeta. Kommunikationen kring förändringen uppgavs ha varit
frekvent, men för enkelriktad och allmän.
Utifrån uppföljningen så har Fortifikationsverket under året arbetat för att utveckla och
färdigställa det som varit otydligt eller inte
fungerat optimalt. Ledningsgruppen tog fram
en åtgärdsplan som bestod av fjorton punkter.
Några exempel på åtgärder har varit att tydliggöra och utveckla processer, interna roller och
ansvar samt kundkontakter på olika nivåer. Vi
har sett över arbetsordning och beslutsvägar.
Alla chefspositioner har tillsatts, chefsutveckling har genomförts och hela verket har arbetat
med vår kultur och värdegrund. Några av dessa
områden beskrivs också mer ingående längre
fram i årsredovisningen.
FORTIFIKATIONSVERKET
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REMM – samverkan för
en ökad andel resfria möten
Vi ska i vårt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter använda
den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter – REMM.
Fortifikationsverket har tecknat en överenskommelse med Trafikverket som driver projektet.

E

n projektgrupp med representanter från
hela verksamheten är tillsatt, liksom en
styrgrupp. Under hösten genomfördes en
enkätundersökning gällande resvanor.
Svarsfrekvensen var 57% och eftersom Fortifikationsverket under många år har arbetat med
frågan så känner de flesta av verket medarbetare
till möjligheten till resfria möten genom videooch telefonkonferens. Möjlighet till digitala mö-

ten gällande försvarssekretess finns i dagsläget
inte.
Fortifikationsverket har en väl utbyggd videokonferenslösning med utrustningar via Skype,
där det också är möjligt att ansluta till konferenserna via alla fristående datorer.
Telefonkonferens är också en möjlighet till
resfria möten med deltagare både inom och utom
verket.

Det nya flygledartornet på Kallinge, Ronneby, har nu varit i drift under ett år.

Ny upphandlingsstrategi
och ett nytt e-handelssystem
Fortifikationsverket har fortsatt att centralisera upphandling och inköp under året.
Upphandlingsenheten har fått ansvar för myndighetsövergripande ramavtal, där syftet
är att samordna behoven och minska kostnaderna.

V

i har påbörjat kompetensväxling och
anpassning av personalstyrkan för att
kunna öka kapaciteten och ha en mer
strategisk upphandlingsfunktion. Nu finns förutsättningar för att verka i hela inköpsprocessen från tidig planering av projekt till uppföljning av leverantörernas prestationer.

FORTIFIKATIONSVERKET

En strategi för fortsatt centralisering av
upphandling och inköp har beslutats för den
kommande 3-års perioden.
Ett e-handelssystem (inköpssystem) har upphandlats och installerats i den lokala IT-miljön
under året.

Helena Andersson, chef verksamhetsstöd i samtal med Per Alexis, chef förädlings- och försäljningsenheten
tillika ordförande SACO.

FORTIFIKATIONSVERKET
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Nytt intranät Fortnet
I april lanserades ett modernt användarvänligt intranät, Fortnet. Utgångspunkt för arbetet med
det nya intranätet har varit att det ska vara ett arbetsverktyg i vardagen som ska effektivisera
medarbetarnas dagliga arbete. Det finns funktioner som Mina arbetsuppgifter och Kalenderhändelser samt ingångar till myndighetens övriga IT-system.

I

ntranätet har en så kallat ”social” del där
medarbetarna på ett enkelt sätt själva
kan fylla intranätet med innehåll.
Detta ska öka kunskapsutbytet, skapa
delaktighet och samhörighet inom organisationen.
I oktober gjordes Fortnet tillgänglig
mobilt (i Worx) och medarbetarna kan
därmed ta del av nyheter och information direkt i sina mobila enheter, oavsett
var de befinner sig. Statistik visar att
antalet besök till Fortnet har ökat efter
att det blivit möjligt att läsa informationen mobilt.

FortF-arkiv
Fortifikationsförvaltningens (FortF) öppna
handlingsarkiv (ca 750 hyllmeter) har levererats
till Krigsarkivet i Stockholm. Arbetet med att
färdigställa arkivet utgjordes huvudsakligen av ett
förteckningsarbete, ett arbete med arkivförteckningar och sökvägar till hela omfånget samt att
säkerställa att leveransen nådde upp till Riksarkivets krav.
FortF lades ner 1994 och en ny myndighet med
namnet Fortifikationsverket bildades.

E-arkiv
Fortifikationsverket är en av sju pilotmyndigheter i e-arkivprojektet som leds av Statens
Service Center. Verket har bistått i arbetet kring
kravställande inför den kommande upphandlingen och levererat material till kommande
FORTIFIKATIONSVERKET

systemtester. Under 2018 planerar pilotmyndigheterna att kunna börja ansluta sig till tjänsten. Därefter är det möjligt för andra myndigheter att ansluta sig.

Samarbete med
Statens fastighetsverk
Ledningen från respektive myndighet träffas årligen i syfte att knyta närmare kontakter
och utveckla det gemensamma arbetet. Sedan tidigare bedrivs ett samarbete där Statens
fastighetsverk genomför vår jordbruksförvaltning baserat på Fortifikationsverkets
styrdokument och riktlinjer.

V

i utför drift för Statens fastighetsverks
räkning bland annat i Karlsborg och
Karlskrona. Vidare genomför Fortifikationsverkets IT-helpdeskfunktion en så kallad
firstline-support för medarbetare hos Statens
fastighetsverk. Det är en verksamhet som ökat i
omfattning under året. Det gemensamma leveransavtalet gällande inköp av telefoniprodukter
har förlängts ett år.
Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk har under året ingått avtal om att hyra
gemensamma lokaler i Stockholm. Verksamheterna kommer att placeras åtskilda men

ha gemensamma funktioner för bland annat
receptions- och konferenstjänster.

Gemensam chefsutveckling
Under 2016 har myndigheterna startat upp ett
gemensamt projekt avseende chefsutveckling.
Tillsammans har myndigheterna tagit fram
ett program som sträcker sig över perioden
2017 – 2020. Programmet avser samtliga chefer
på båda myndigheterna. För att genomföra
programmet påbörjades 2016 en gemensam
upphandling av en utförare.
FORTIFIKATIONSVERKET
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INTÄKTER

3 178

Resultatet i korthet

miljoner kronor

ENERGIANVÄNDNING

INVESTERINGSVOLYM

GWh

miljoner kronor

376

1 179

2016

Total omsättning 3,2 miljarder

Resultat 104 miljoner

Större delen 2,3 miljarder härrör sig till Förvaltningsverksamheten. Uthyrning till kunder
med upplåtelseavtal enligt verkets hyresmodell
uppgår till 2 miljarder kronor.
Uppdragsverksamheten har under året generat
intäkter på 817 miljoner, varav införhyrningar av
lokaler med mera till Försvarsmakten och FMV
för 587 miljoner kronor.

Resultatet är 15 miljoner lägre än budget.
Resultatet för Avyttringsverksamhet är 42 Mkr
lägre och resultatet för Förvaltningsverksamhet
25 Mkr högre samt 2 Mkr högre resultat för
Uppdragsverksamhet.

Försäljning av fastigheter
44,8 miljoner

Verksamheten avyttring har genererat intäkter
för 63,2 Mkr varav 44,8 Mkr avser fastighetsförsäljningar.

ÅRET I SIFFROR

Ny modell för beräkning
av avkastning från år 2016

Avkastning om 3,8 procent (119 Mkr) av
30% av myndighetens genomsnittliga lån
i Riksgälden kommer att betalas in till statens
centralkonto.

Resultat per verksamhet (tkr)
Verksamhet

Budget 2016

(enl regleringsbrev)

Utfall 2016

Utfall 2015

Förvaltning
Intäkter

2 384 756

2 297 482

2 272 976

- 2 308 243

- 2 195 799

- 2 246 583

76 513

101 683

26 393

750 381

816 812

851 218

- 742 821

- 807 380

- 848 167

7 560

9 432

3 051

104 039

63 204

48 860

Kostnader

- 68 934

- 70 637

- 53 170

Resultat

35 105

- 7 433

- 4 310

119 178

103 682

25 134

Kostnader

ÅRSARBETSKRAFTER

BRUTTOAREA

3 257 489

604

m2

BOKFÖRT VÄRDE
FASTIGHETER

9 989 084
kronor

Resultat
Uppdrag
Intäkter
Kostnader
Resultat
Avyttring1
Intäkter
2

Total

Intäkter och kostnader för
försäljningsverksamheten har
bruttoredovisats för att möjliggöra jämförelser med budget.

1

I budget och utfall ingår 32 Mkr
för avveckling av anläggningar
och övnings- och skjutfält, vilka
finansieras med balanserade
medel enligt regeringsbeslut.

2

FORTIFIKATIONSVERKET
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Mkr

Lån i Riksgäldskontoret
för investeringar
i fastigheter
Grafen visar omfattningen på totala
lån som tecknats i Riksgäldskontoret
för investeringar i fastigheter.
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för investeringar
i fastigheter

6 000

Grafen visar utvecklingen under fem år
avseende bokförda värden på investeringar
i fastigheter (inklusive pågående
nyanläggningar).
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125 000

n 2016 n 2015
Överskott av försäljningar orsakade
av försvarsbeslut får disponeras för
att betala kostnader som uppstår till
följd av avveckling av lokaler, mark och
anläggningar. Överskott av försäljning av
övnings- och skjutfält får disponeras för
att betala kostnader som uppstår vid
avveckling av fält samt för metod- och
teknikutveckling för hantering av OXA.
Vidare betalas avkastningskrav och
överskott av övriga försäljningar in till
statskassan. Som en följd av detta blir den
disponibla kapitalförändringen -17,6 Mkr,
se även Not 7 till resultaträkningen.

Flygledartornet på Såtenäs är en
typmodell som har använts vid
flera nybyggnationer, till exempel
på Kallinge.

FORTIFIKATIONSVERKET

Fastighetsingenjör Henrik Ejermark under renovering av
en av pärlorna i kulturarvet Karlskrona, Gröna gången.
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Förvaltningsverksamhet
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Förvaltningsverksamhet
Vårt uppdrag innebär att vi ska vara en partner inom försvarsfamiljen och bidra
till ökad försvarsförmåga. Fortifikationsverket ska också vara en långsiktig ägare
och utveckla värdet på de fastigheter som förvaltas.

F

ortifikationsverket har ett varierat fastighetsbestånd och tar hand om allt från
kontorslokaler, verkstäder och enkla kallförråd till flygfält, berganläggningar, stora skjutfält och teknikintensiva byggnader. Vi ansvarar
också för olika nyttjanderätter och arrenden för
till exempel jordbruk, jakt och fiske.
En viktig del av vår förvaltningsverksamhet
är löpande drift och underhåll av mark, byggnader och försvarsanläggningar. Vi förvaltar också
ett stort antal byggnader som är klassade som
statliga byggnadsminnen.

Översyn av hyresmodell
Gemensamt med Försvarets materielverk och
Försvarsmakten har Fortifikationsverket skapat
ett myndighetsgemensamt uppdrag i att ta
fram en förändrad hyresmodell. Den nuvarande
hyresmodellen togs fram 2006 och för att bidra
till en bättre förvaltning och uthyrning av de
statligt ägda försvarsfastigheterna behövs en ny
hyresmodell. Målet är att skapa en hyresmodell
som genererar större incitament för rationell
fastighetsförvaltning och lokalförsörjning.
Fortifikationsverket har därutöver som mål
att göra hyresmodellen hyresgästneutral då
den nuvarande modellen främst är inriktad mot
Försvarsmakten som part.

Fastigheter som inte kan säljas
på grund av Försvarsmaktens
verksamhet.

3
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Nya hyresgäster och ny
huvudöverenskommelse
Under året har ett antal myndigheter vänt sig
till Fortifikationsverket för att söka stöd i arbetet med att skydda viktig infrastruktur. Detta
har genererat såväl utredningsuppdrag som nya
hyresgäster. En ny huvudöverenskommelse som
definierar Fortifikationsverkets hyresmodell
har tagits fram. Huvudöverenskommelser har

under året tecknats med Post- och telestyrelsen
som ny hyresgäst och Försvarets radioanstalt
som redan tidigare hyresgäst.

Hyresgäster
Huvuddelen av de förvaltade fastigheterna hyrs
ut till Försvarsmakten, som är verkets största
kund. Andra kunder inom försvarsområdet är
Försvarets materielverk (FMV), Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI) och Försvarets radioanstalt (FRA).
Upplåtelseavtal enligt särskild hyresmodell
tecknas med dessa kunder. Omsättningen för
upplåtelseavtalen uppgick till 2 000 Mkr
(f å 2 000 Mkr).
Fortifikationsverket hyr även ut lokaler till
hyresgäster som inte har upplåtelseavtal enligt
den särskilda hyresmodellen, t ex till Kustbevakningen, Polisen och Rekryteringsmyndigheten. Fortifikationsverket hyr även ut bostäder,
fritidshus m m till privatpersoner m fl3. Omsättningen för uthyrningen uppgick till 148,9 Mkr
(f å 152,3 Mkr). Omsättningen för förvaltning av
skogsmark för totalförsvarets övnings-, skjut-,
test- och provverksamhet uppgick till 41,6 Mkr
(f å 41,7 Mkr).
Kundgränssnittet och KAM-funktionen
Sedan den nya organisationen infördes 2015
ska kundfrågorna hänvisas till en specifik
funktion på varje organisatorisk nivå. Inom
driftdistrikten och det dagliga arbetet är SAT
(serviceansvarig tekniker) ansvarig för kundbemötandet. På regionnivå är det förvaltaren
och regionchefen som är ansvarig. Slutligen är
det på ledningsnivå KAM-funktionen inom den
Strategiska avdelningen som har ansvar för
kundkontakter på övergripande nivå.

Archerhallen i Boden

NKI
Under hösten 2016 har en extra kundundersökning (NKI – Nöjd Kund index) genomförts bland
verkets hyresgäster. Syftet med undersökningen
är att undersöka vilka delar av verksamheten
som kunderna upplever fungerar bra respektive
mindre bra och att få en bild av vilka åtgärder
som bör vidtas för att stärka Fortifikationsverkets förvaltning av de ändamålsfastigheter som

tillhandahålls. Betyget för NKI har varierat fram
och tillbaka med några få betygsenheter under
de senaste åren och resultatet från undersökningen 2016 ger att NKI har försvagats med två
betygsenheter från förra mätningen 2015 och
ges betyget 59.
Som tidigare år kommer resultatet att utgöra en
viktig utgångspunkt för fortsatt utveckling av
verksamheten.
FORTIFIKATIONSVERKET
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Driftstrategi för en effektiv
fastighetsförvaltning
I februari beslutade styrelsen om en ny
driftstrategi för Fortifikationsverket.
Strategin är ett led i att bedriva en effektiv
fastighetsförvaltning, att medverka till ökad
försvarsförmåga för våra kunder och att
bidra till ett robust samhälle.

Kontrollprogram
och statusredovisning
Slutet bestånd
Statusredovisning av hela det slutna beståndet genomfördes under andra kvartalet 2016.
Redovisningen syftar till att klarlägga status
vad avser skyddsfunktioner och fastighetssystem för enskilda objekt och system av objekt.
Modellen med statusredovisning och egenkontroll bygger långsiktigt på information från de
kontrollprogram som utvecklats i tre nivåer.
Egenkontrollerna är underlag för upprättande av underhållsplaner och planering av
investeringar.
FORTIFIKATIONSVERKET

Öppet bestånd
Under året har Fortifikationsverket drivit ett
utvecklingsarbete för att systematiskt dokumentera status och åtgärdsbehov i fastighetsbeståendet digitalt.
Syftet med detta är att höja kvaliteteten på
underhållsplaneringen och på så sätt bidra till
en effektivare fastighetsförvaltning.

En ny driftstrategi
Den beslutade driftstrategin utgör en grund
för driftverksamhetens arbete med att bidra
till Fortifikationsverkets leverans av krigsdugliga anläggningar till det svenska försvaret.
Driftstrategin innebär att kärnverksamheten
prioriteras och att kunskapen om fastighetsbeståndet därmed behålls inom organisationen.
Strategin innehåller flera viktiga vägval för
driftverksamheten:
• Driften ska fokusera och prioritera ”Tillsyn
och Skötsel” och dimensioneras för att utföra
detta i egen regi
• Avhjälpande underhåll inom det öppna
beståndet samt tilläggstjänster till kund,
ska i första hand utföras med hjälp av
leverantörer
• Om jour och beredskap medför högre
bemanning än behovet för tillsyn och
skötsel och om det är kostnadseffektivt,
kan avhjälpande underhåll och tilläggstjänster utföras i egen regi
• Generell områdesoutsourcing görs inte
Driftstrategin utgör en vägvisare för hur Fortifikationsverkets drift ska bedrivas. Driften ska
inriktas mot funktionsleverans och kan därmed
optimeras utifrån risker och konsekvenser vid
funktionsbortfall samt personsäkerhet. Vidare
ska driften vara kravställd, målstyrd och planerad. Genom en systematisk uppföljning av både
nyckeltal, kostnader och leverans ökar möjligheterna till en jämförelse med andra aktörer.

Analysarbete
Under året har ett omfattande analysarbete
genomförts inom driftorganisationen. Arbetet
har bestått i att analysera den driftmöda som
varje förvaltningsobjekt genererar. Det omfattar bland annat att identifiera tid för tillsyn och
skötsel på objekten, ytterligare arbeten såsom
administration, restider, fasta tilläggstjänster,
deltagande i projekt, med mera.

Beredskapskrav
I slutet av november fick Fortifikationsverket
beredskapskrav från Försvarsmakten. Dessa
kommer att analyseras under första kvartalet
2017 och bedöms påverka driftorganisationens
dimensionering.
FORTIFIKATIONSVERKET
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Energianvändning

IT-strategi
2020

Enligt regeringsuppdraget (N2014/2509/E) ska Fortifikationsverket genomföra åtgärder som
minskar energianvändningen i våra byggnader med sammanlagt 11 006 MWh fram till den
31 december 2020. Från och med början av 2015 ska vi bland annat rapportera in vår totala
energianvändning (tabell 1) till Regeringen i samband med årsredovisningen.

M

ed energianvändning avses i detta
sammanhang energi som används för
uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten samt fastighetsenergi. Det är den energi
som ingår i begreppet ”specifik energianvändning” enligt Boverkets byggregler. Energianvändningen för uppvärmning och komfortskyla
är korrigerad för ett normalår. Besparingar av
verksamhetsenergi har inte tillgodoräknats.

FORTIFIKATIONSVERKET

Fortifikationsverket arbetar sedan tidigare
med begreppet BTA-varm vilket är beräknat på
samma sätt som A-temp. A-temp är det begrepp
vi ska använda enligt återrapporteringskraven.
SMHI:s energiindexering används istället för
normalgraddagar och vi kvalitetssäkrar verksamhetselen och den uppvärmda ytan löpande.
Enligt Regeringens uppdrag ska år 2013
sättas som referensår vilket här redovisas, se
tabell 1.
Energieffektiviseringsarbetet har under året
inte gett några redovisade åtgärder med minskningar mot målet -10 % till 2020, dock finns
genomförda åtgärder som påvisar goda resultat
för minskad användning, till exempel uppgra-

dering av processtyrning av fastbränslepanna
på Muskö som har gett bättre förbränning och
därmed minskas värmeförlusterna samt byte
till LED belysningar i utemiljön, bland annat i
Såtenäs där nu all utebelysning är LED teknik.
Årets uteklimat har varit varmare än ett normalår och samtidigt har vi under året genomfört åtgärder för att minska energianvändningen. Det gjorde att det fanns förväntningar att
värmeanvändningen skulle ha minskat jämfört
med föregående år, något som tyvärr inte kunde
mötas. Några av förklaringarna kan vara att
kundernas verksamhet i byggnaderna har ökat
och att BTA-varm är justerad efter dels genomfört kvalitetssäkringsarbete med digitalisering
av ytor och dels att BTA-varm ytorna ökat bland
annat i Ronneby där värmeanvändningen ökat
markant under hösten. Det kan bero på att de
stora byggnaderna i Ronnebyprojektet är i slutfasen av investeringen.
I Vidsel har ett nytt flygledartorn inklusive
lång värmekulvert tagits i drift under året vilket
medfört ökat värmebehov och elanvändning.
En app har tagits fram för mobil avläsning av
mätare, vilket har förenklat avläsningarna och
höjer kvalitén och frekvensen på avläsningar.
Vi har genomfört en studie som syftar till att
definiera inriktning av långsiktigt utvecklingsarbete för robust energiförsörjning. Därutöver har
vi arbetat för att kunna omsätta den energistrategi myndigheten tog fram under 2015.

Tabell 1, Energianvändning

År

Energi GWh

Yta BTA-varm

2013

388,4

2 165 000

2014

385,2

2 165 000

2015

369,2

2 165 000

2016

373,0

2 201 532
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Med utgångspunkt i Fortifikationsverkets
Strategi 2020 har vi tagit fram en IT-strategi.
Verksamhetens behov av information har varit
i centrum vid framtagande av IT-strategin.
Målbilder för IT-strategin är:
•
Verksamhetens behov
•
Enkelhet
•
Mobilitet
•
Säkerhet
•
Visualisering

Arbetet med att ta fram IT-strategin har genomförts av en intern projektgrupp med brett
deltagande från organisationen. För att skapa
perspektiv på utvecklingen i stort och fastighetsförvaltning specifikt har vi använt konsultstöd.
Slutresultatet har redovisats dels i ett strategidokument samt i två handlingsplaner, handlingsplan IT och handlingsplan digitalisering. Båda
innehåller ett stort antal tids- och resurssatta
aktiviteter som ska skapa förutsättningar för att
uppnå de strategiska målen och tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Digitalisering och visualisering
Som stöd till den löpande förvaltningen har
en rad projekt genomförs inom områdena;
•
Rutiner och strukturering av digital förvaltningsinformation
•
Tillgång mobilt (i Worx) till det digitala
ritningsarkivet, vilket har efterfrågats av
fastighetsingenjörer och förvaltare
•
Metoder för omhändertagande och strukturering av äldre relationshandlingar

•
•

Verksamhetsanpassat webbgränssnitt GIS
Strukturering av data kopplat till främst
väg-, mark-, parkskötsel

Vi har initierat samarbeten med ett antal aktörer såsom Lindholmen Science Park, FOI Linköping samt Skogsstyrelsen och Trafikverket.
Inom GIS-området har ett nordiskt och baltiskt
samarbete startat under året.
FORTIFIKATIONSVERKET
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Ekonomiskt resultat
förvaltningsverksamhet
Intäkter och kostnader (tkr)
Budget 2016

Utfall 2016

Utfall 2015

Utfall 2014

2 384 756

2 297 482

2 272 976

2 407 006

- 2 308 243

- 2 195 799

- 2 246 583

- 2 362 838

76 513

101 683

26 393

44 168

(enl regleringsbrev)

Intäkter
Kostnader
Resultat

Resultatet blev 25,2 Mkr högre än beräknat. Intäkterna blev 87,3 Mkr lägre och kostnaderna 112,4 Mkr lägre.

Kontorsdel för helikopterverksamheten på Kallinge.

Ronnebyprojektet
Investeringarna i Ronneby är en av de största investeringarna i Fortifikationsverkets historia.
När allt är klart hösten 2017 kommer Ronneby garnison vara den största flygflottiljen i Sverige,
räknat till antal flygplan och helikoptrar.
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Flygledartorn, helikopterhangar
och helikopterplattor
Investeringarna omfattar ett nytt flygledartorn,
en ny helikopterhangar, nya helikopterplattor
och ny drivmedelsförsörjning för plattorna.
Flygledartornet stod klart under 2015 och
investeringen uppgick till 52 Mkr.
Bygget av hangaren med plats för 17 helikoptrar och nybyggnad av transport och incidentplatta pågår. Hangaren som även innehåller
lokaler för administration, får en bruttoyta på
drygt 21 000 kvadratmeter.
Investeringsutgifterna uppgick 2016 till
299 Mkr och under året har cirka 130 personer

från flera länder i Europa deltagit i arbetet.
De totala utgifterna för hittills gjorda investeringar uppgår till 500 Mkr. Samtliga investeringar ska vara klara hösten 2017 och de totala
investeringsutgifterna beräknas uppgå till cirka
700 Mkr.

Ny infrastruktur
Alla nybyggnationer placeras där det tidigare
inte funnits någon infrastruktur. Nya ledningar
för vatten, avlopp, el och fjärrvärme har anlagts.
Infrastrukturen färdigställdes i augusti 2016
och investeringsutgifterna uppgick till 48 Mkr.

Intäktsförändringen jämfört med budget
fördelas på:
• Lägre hyresersättning (48,9 Mkr). Största
avvikelserna är lämnad hyresreducering
(95 Mkr) och högre intäkter för reglerbar
media (31,3 Mkr).
• Lägre intäkter för skogsbruk (4,7 Mkr).
• Högre intäkter för räntor och övriga
ersättningar (11,2 Mkr).
• Lägre intäkter för avslutade direktavskrivna
anläggningar (44,9 Mkr).

Kostnadsförändringen jämfört med budget
beror på:
• Lägre kostnader för förvaltning av fastigheter
(68,1 Mkr). Kostnaderna för reglerbar media
blev 33,5 Mkr högre än budgeterat.
• Lägre kostnader för skogsbruk (3,2 Mkr).
• Högre kostnader för räntor och avskrivningar
(3,8 Mkr).

• Lägre kostnader för avslutade direktavskrivna anläggningar (44,9 Mkr).

Hyresreducering
En hyresreducering på sammanlagt 95 Mkr
har lämnats till Försvarsmakten, FMV, FRA
och FOI under året. Hyresreduceringen avser
kompensation för lägre kostnader för underhåll
än beräknat för 2016. Orsak är förändring i
förordning (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag. Enligt förordningen ska
anläggningstillgångar (byggnader, anläggningar
m m) redovisas indelade i komponenter från
och med 1 januari 2016. Införandet av komponentavskrivning medför en omfördelning från
kostnader för planerat underhåll till investeringsutgifter. Investeringsutgifterna kommer
att påverka hyrorna under investeringarnas
avskrivningstid.

Kostnader för administration4 (tkr)
Kostnader

Utfall 2016

Utfall 2015

153 124

148 402

Kostnaderna avser ledning och verksamhetsstöd.

Ny organisation infördes
1 januari 2015 och jämförelsetal
för år 2014 kan inte lämnas.

4
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Prestationer för drift
och planerat underhåll
Av förvaltningsverksamhetens kostnader på 2 196 Mkr utgör 1 134 Mkr drift och planerat underhåll, se prestationer nedan. Kostnader inom förvaltningsverksamheten som inte redovisas som
prestationer är kapitalkostnader (760 Mkr), kostnader för administration (218 Mkr), kostnader för
uthyrning av lokaler till hyresgäster utanför försvarssektorn (65 Mkr) samt kostnader för förvaltning av skog (19 Mkr).
De väsentligaste prestationerna inom uthyrningen är drift och underhåll av fastigheterna. Nedan
redovisas kostnader för dessa prestationer. 5

Kostnader för drift
Driftkostnaderna omfattar tillsyn och skötsel (inklusive lagstadgade besiktningar), felavhjälpande
underhåll samt administration av fastigheter,
vård av fordon med mera. I redovisningen ingår

även kostnader för förvaltning av objekt som
är under försäljning samt kostnader för media.
Mediakostnaderna delas upp i ”reglerbar media”
och ”försörjningsmedia”. Reglerbar media utgörs
av värme, vatten, el, gas, kyla och bränsle. Med
försörjningsmedia avses infrastruktur för mottagning, produktion, distribution och efterbehandling av media.

Kostnader för drift inkl media (tkr)
Utfall
2016

%

Utfall
2015

%

Utfall
2014

%

208 060

26,4

217 180

28,5

202 499

26,1

Felavhjälpande underhåll

58 807

7,5

62 255

8,2

56 330

7,3

Övriga driftkostnader

17 839

2,2

9 687

1,3

45 751

5,9

2 287

0,3

2 026

0,3

2 233

0,3

Tillsyn och skötsel

Drift av uppsagda objekt
Summa drift

286 993

291 148

306 813

Reglerbar media

374 080

47,6

336 656

44,2

331 408

42,8

Försörjningsmedia

125 654

16,0

133 332

17,5

135 979

17,6

Summa media

499 734

Totalsumma

786 727

469 988
100,0

761 136

467 387
100,0

774 200

100,0

Kostnaderna har ökat med 25,6 Mkr jämfört med år 2015. Kostnaderna för reglerbar media har ökat med
37,4 Mkr. Ökningen beror på ökad förbrukning och på ökade nätkostnader för el och fjärrvärme. Konvertering
av oljepannor från eldningsolja till biodiesel (RME-olja) har gjorts och priset för RME-olja är högre än priset för
eldningsolja.

Volymer kan inte redovisas för
dessa prestationer.

5
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planerade underhållet syftar till att bevara eller
återställa ett objekts värde, funktion och tekniska egenskaper.

Kostnader för planerat underhåll
Planerat underhåll omfattar underhållsåtgärder
med en periodicitet om ett år eller längre. Det

Kostnader för planerat underhåll fördelat på objektstyp (tkr)
Utfall6
2016

%

Utfall 7
2015

%

Utfall 8
2014

%

212 960

60,9

255 330

65,8

303 285

66,2

Befästningar

75 739

21,7

64 851

16,7

85 196

18,6

Vägar och planer

46 163

13,2

49 336

12,7

43 844

9,6

Byggnader

Anordningar
Summa

9

14 821

4,2

18 475

4,8

25 695

5,6

349 683

100,0

387 992

100,0

458 020

100,0

Kostnaderna är 38,3 Mkr lägre jämfört med år 2015.

Införandet av komponentavskrivning 1 januari
2016 medför en omfördelning från kostnader
för planerat underhåll till investeringsutgifter.
Under året har 85,4 Mkr omfördelats från kost-

nader för planerat underhåll till investeringsutgifter. Extra underhållsåtgärder har genomförts under sista kvartalet 2016.

Planerat underhåll på statliga
byggnadsminnen
Fortifikationsverket har under året genomfört
planerat underhåll på statliga byggnadsminnen
och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Exempel på genomfört underhåll på statliga
byggnadsminnen m m:
• I Karlskrona har fönsterrenoveringar, fasadmålning och reparation av äldre försvarsmurar genomförts för totalt 4,0 Mkr.
• I Revingehed har en översyn av q-märkta
byggnader på pansarövningsfältet påbörjats, och åtgärder på holländska möllan och
Kronotorp har genomförts (1,2 Mkr).
• I Skövde har taket på en före detta museibyggnad lagts om (1,1 Mkr).
• I Boden har soldattorp, härbre och uthus i
regementsparken gjorts i ordning (0,3 Mkr).

Planerat underhåll på byggnader
Exempel på genomfört planerat underhåll på
byggnader:
• Målning m m på byggnad (Magne) i Berga
(1,0 Mkr)
• Underhåll på byggnader inom Uppsala
garnison (2,2 Mkr)
• Underhåll på byggnader i Älvdalen (2,2 Mkr)
Exempel på planerat underhåll
på vägar/planer och anordningar
• Underhåll på flygfält i Såtenäs (2,1 Mkr)
och i Luleå (1,9 Mkr)
• Underhåll av vägar i Luleå (1,9 Mkr)

I utfallet ingår 15,6 Mkr i
planerat underhåll för statliga
byggnadsminnen (SBM)
7
I utfallet ingår 23,3 Mkr i
planerat underhåll för statliga
byggnadsminnen (SBM).
8
I utfallet ingår 20,3 Mkr i
planerat underhåll för statliga
byggnadsminnen (SBM).
9
Till anordningar hänförs
flygfält, hamnar, kajer, bryggor,
vägbelysning m m.
6
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Utgifter för avslutade investeringar fördelade på nybyggnad,
ombyggnad och inköp av fastigheter (Mkr)
Utfall
2016

%

Utfall
2015

%

Utfall
2014

%

Nybyggnad

384,2

43,0

337,5

43,5

557,0

48,9

Ombyggnad

500,5

56,1

347,2

44,7

575,2

50,5

7,7

0,9

91,8

11,8

6,5

0,6

892,4

100,0

776,5

100,0

1 138,7

100,0

Inköp fastigheter
Summa

Under året avslutades 298 stycken investeringsprojekt till ett värde av 892,4 Mkr .
Av de avslutade investeringarna var cirka 98 % investeringar för Försvarsmakten.
11

Avslutade ägarrelaterade investeringar
Av utgifterna för ombyggnad (500,5 Mkr) avser
182,7 Mkr ägarrelaterade investeringar. De
ägarrelaterade investeringarna tillkommer
normalt på ägarens initiativ med syfte att uppfylla t ex miljö- och säkerhetskrav.

Avslutade investeringar över 20 Mkr samt deras andel av totala antalet
avslutade investeringar

I Skredsvik har investeringar genomförts för 4:e sjöstridsflottiljens röjdykardivision.

Verksamhet

Investeringar
De flesta investeringar initieras av våra kunder.
För vår största kund, Försvarsmakten, beror
investeringarna ofta på att försvarsverksamhet

Andel av totala antalet investeringar (%)
Utgift (Mkr)

flyttar eller utvecklas och att de får nya behov av
specialanpassade lösningar.

Andel av de totala utgifterna (%)

%

Utfall
2015

%

Utfall
2014

%

Nybyggnad

579,4

49,2

304,8

38,6

388,6

34,7

Ombyggnad

537,6

45,6

471,9

59,5

652,5

58,2

61,7

5,2

15,2

1,9

79,2

7,1

1 178,7

100,0

791,9

100,0

1 120,3

100,0

Investeringsplan enligt
budgetunderlaget för 20172019 uppgick till 1 600 Mkr.

10
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De totala investeringsutgifterna uppgick till
1 178,7 Mkr, vilket är lägre än beräknat 10. Några
investeringar har haft senare byggstart än planerat, t ex investeringar på flygfältet i Karlsborg,
nybyggnad av hangar/garage för svävare på
Berga, renovering av spolanläggning för stridsfordon i Boden samt nybyggnad av elevhem på
Karlberg i Solna.

År 2015

År 2014

6

7

12

3,0

4,8

350,4

576,8

29,0

45,1

50,7

Regeringsbeslut
Utgift

Ronneby

Exempel på större projekt som pågått
under 2016:
• Nybyggnad av hangar 14-15 Ronneby
(238 Mkr)
• Flygledartorn i Vidsel (37 Mkr)
• Nybyggnad av vägar, planer och grundläggning för förrådstält i Kungsängen (37 Mkr)
• ROT Stjärnhuset i Boden (29 Mkr)

2,0
258,5

Utfall (Mkr) för avslutade investeringar över 20 Mkr
Objekt

Utfall
2016

Summa

År 2016

Antal

Utgifter fördelade på nybyggnad, ombyggnad och inköp av fastigheter (Mkr)

Inköp fastigheter

Exempel på avslutade ägarrelaterade
investeringar:
• Ombyggnad ventilation, Lomben
Grubbnäsudden (6,1 Mkr)
• Byte av kulvertar, Berga (5,3 Mkr)
• Byte av SRÖ, Såtenäs (5,2 Mkr)
• Ombyggnad av värmecentral, Vidsel
(5,2 Mkr)
• Ombyggnad UC/SÖ, Muskö (5,1 Mkr)

Nytt flygledartorn

45,0

Prisläge

2011

Avslutsutgift

Kommentar

Prisuppg.

47,6

52,1

Ingår i regeringsbeslut
2013-03-21. Högre
utgifter än kalkylerat.

Kungsängen

Ny- och
ombyggnad
av spol- och
tvätthallar

45,0

2011

47,0

51,2

Ingår i regeringsbeslut
2012-02-02. Högre
utgifter än kalkylerat.

Enköping

Nybyggnad
spolhall

59,0

2011

60,6

50,1

Ingår i regeringsbeslut
2012-03-15.

Ronneby

Transportplatta m m

51,0

2011

53,9

48,3

Ingår i regeringsbeslut
2013-03-21.

Stockholm
(fd K1)

Ombyggnad
militärrestaurang

35,0

2008

36,7

35,3

Ingår i regeringsbeslut
2008-11-13.

21,5

Regeringsbeslut saknas
då investeringsavtalet
uppgick till 18,5 Mkr.

Enköping
Ny infart

Summan av utgifterna för
avslutade investeringar
(892,4 Mkr) inkluderar utgifter
på dessa investeringar från
tidigare år. Årets investeringsutgifter (1 178,7 Mkr) innehåller utgifter för år 2016 som avslutas under året och utgifter
för investeringar som pågår.

11
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Annicka Wallin, drifttekniker Göteborg träffar
en av Fortifikationsverkets kunder, Polisen.
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Uppdragsverksamhet
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Bergarbetare säkrar ett bergrum
någonstans i Sverige.
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Uppdragsverksamhet
Fortifikationsverket genomför uppdrag, de olika typerna av uppdrag är:
• Att hyra in lokaler, arrenden med flera
förhyrningar åt Försvarsmakten och till
viss del FMV, (från andra hyresvärdar än
Fortifikationsverket). Uppdraget innefattar
slutande av avtal, förvaltning av avtalen samt
uppsägning och avveckling av avtalen då
förhyrningen inte längre behövs.
• Att utföra tilläggstjänster åt de kunder som

har upplåtelseavtal med Fortifikationsverket
och utföra tjänster åt andra statliga fastighetsägare.
• Att bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete för det svenska samhällets behov inom
skydds- och anläggningsteknik samt genomföra övriga uppdrag tillhörande myndighetens verksamhetsområde.

Ekonomiskt resultat
av uppdragsverksamheten
Intäkter och kostnader uppdragsverksamhet (tkr)
Budget 2016

(enl regleringsbrev)

Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2016

Utfall 2015

Utfall 2014

750 381

816 812

851 218

799 251

- 742 821

- 807 380

- 848 167

- 793 173

7 560

9 432

3 051

6 078

Omfattningen av tilläggstjänster och övriga uppdrag har varit högre än beräknat, se redovisning av prestationer.
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Prestationer för
uppdragsverksamhet
Prestationerna redovisas uppdelat på förhyrningar åt Försvarsmakten och FMV, tilläggstjänster åt
kunder med upplåtelseavtal och genomförd drift

Kostnader förhyrningar åt Försvarsmakten (tkr)
Kostnader

åt andra fastighetsägare samt övriga uppdrag.
Prestationerna som utförs finansieras med
ersättning från uppdragsgivarna.

Budget 2016

Utfall 2016

Utfall 2015

Utfall 2014

584 606

586 676

591 063

606 611

Omfattningen av förhyrningarna blev 2,1 Mkr högre än budget.

I tabellen nedan redovisas avtalsbeloppen för de tio största förhyrningarna.

Redovisning av de största förhyrningarna åt Försvarsmakten och FMV (Mkr)
Hyresvärd

Förhyrning

Specialfastigheter Sverige AB

Högkvarteret,
Stockholm

Marieborgs Lagerfastigheter
i Arboga AB

Centrallager, Arboga

Statens Fastighetsverk (SFV)
Försvarets materielverk (FMV)

Avtalsbelopp
2016

Avtalsbelopp
2015

Avtalsbelopp
2014

88

88

88

54

54

56

Karlsborgs fästning
m fl fastigheter

55

55

56

Tre Vapen,
Stockholm

39

39

37

Specialfastigheter Sverige AB

Tegeludden,
Stockholm

24

24

24

Kungsleden AB

Stenvreten,
Enköping

21

22

23

Saab AB

Malmen, Linköping

16

16

15

Kungsleden Melker AB

Skandiagat., Arboga

16

16

15

Rikshem Enheten AB

Elevbostäder,
Halmstad

Summa

13

13

13

326

327

327

Kostnader för tilläggstjänster och genomförd drift åt andra fastighetsägare (tkr)
Kostnader

Budget 2016

Utfall 2016

Utfall 2015

Utfall 2014

134 358

185 289

180 483

149 947

Kostnaderna blev 50,9 Mkr högre än budgeterat. I utfallet ingår 5,7 Mkr som avser
omklassificering från investeringsprojekt till
tilläggstjänst (reparation av skador). Exempel
på genomförda tilläggstjänster är inventering
FORTIFIKATIONSVERKET

och dokumentering av ett transmissionsnät i
Enköping (1,7 Mkr), fortsatt arbete från tidigare
år med omskyltning av skyddsobjekt (9,0 Mkr),
samt kontroll och åtgärder av aggregat för nollställning av torrluft (6,5 Mkr).

Genomförda tilläggstjänster fördelar sig på tjänster enligt nedan (Mkr)
Utfall 2016

Utfall 2015

Utfall 2014

Tjänster utförda enligt årliga avtal.

26

35

29

Anpassning av lokaler

37

27

25

Kostnader för skador

19

18

10

9

11

12

Verksamhetsel och andra mediakostnader
Övriga tjänster
Summa

77

71

54

168

162

130

Uppdrag (t ex drift) åt andra fastighetsägare genomfördes till en kostnad av 17,0 Mkr (f å 18,4 Mkr).

Kostnader för övriga uppdrag (tkr)
Kostnader

Budget 2016

Utfall 2016

Utfall 2015

Utfall 2014

23 857

35 415

76 621

36 615

Kostnaderna för övriga uppdrag blev 11,6 Mkr högre än budget.

I utfallet ingår fakturerade kostnader till
Försvarsmakten på 9,8 Mkr, vilka inte ingår i
budget. Faktureringen avser utgifter för projektering m m i investeringsprojekt, i vilka större
omtag kommer att göras:
• Inomhusanläggning i Umeå (4,0 Mkr)

• Ombyggnation på Malmen i Linköping
(1,8 Mkr)
• Utbildningscentrum i Revingehed (2,6 Mkr)
• Återtag av mark enligt begäran från
Försvarsmakten (1,4 Mkr)
FORTIFIKATIONSVERKET
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1970 köpte Försvarsmakten två futuristiska Futurohus från
Finland byggda av glasfiberplast och designade som flygande
tefat. De två husen monterades upp på övningsfältet strax
söder om Söderhamn. Husen placerades på 14 meter höga
betongtorn med en trång spiraltrappa som ledde upp till
själva Futurohuset. Där satt övningsledare och dirigerade
samt mätte piloternas försök att pricka olika typer av mål
på marken. Under året avyttrades de båda ”UFO-husen”. Ett
såldes på öppna marknaden och det andra transporterades
till flygvapenmuseet i Linköping.
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Avyttringsverksamhet
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Fortsatt arbete med OXA
Under 2015 har Fortifikationsverket tagit fram handlingsplan och arbetsmodell utgående från
OXA- strategin. Arbetet under 2016 har följt dessa dokument.

På det tidigare övningsfältet Myran i Falun genomfördes ett pilotprojekt gällande riskreducerande åtgärder.

Avyttringsverksamhet
När Försvarsmakten eller FMV säger upp ett avtal med Fortifikationsverket är det vår uppgift att
avyttra fastigheten. Det gör vi på olika sätt beroende på vilken typ av fastighet det handlar om.
Det kan innebära sanering och återställning, förädling, försäljning, rivning eller överföring till
annan myndighet.

A

vyttringsverksamheten har gått ner
under året, vilket bland annat beror på
omvärldsläget. Synen på omvärlden har
medfört att vi tillsammans med vår största kund
Försvarsmakten genomfört en översyn över
tidigare uppsagda objekt, vilket fört med sig
några fall av återtag av tidigare uppsagda objekt.
Omvärldsläget har också gjort att takten på
inkomna nya uppsägningar minskat. En annan
bidragande orsak till att avyttringsverksam-
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heten minskat är att kvarvarande avyttringar är
mer komplexa.
Komplexiteten kan antingen bero på att det
finns oexploderad ammunition på markområdena som kräver saneringsinsatser eller
beroende på att vi väntar på någon form av
kommunalt planverk typ översikts eller
detaljplan innan vi kan gå vidare med en
försäljning.

Röjning av gångstråk på del
av Bynäset i Östersund
Sedan 1934 har Bynäset använts som målplats
och skjut-och övningsfält för Försvarsmakten
fram till flygflottiljens nedläggning 2005. Här
har använts ammunition från automatkanoner,
raketer och bombfällning. Därtill har soldater
och artilleri använt området för skjutövningar.
En del skarp ammunition har inte exploderat
utan ligger kvar i marken på Bynäset samt
ammunitionsskrot och andra rester, vilket
omöjliggör tillträde för allmänheten till stora
delar av näset.
Riskreducerande åtgärder mot OXA (oexploderad ammunition) startades i augusti.
Ambitionen är att Bynäset, efter röjning,
kommer att öppnas upp för det rörliga friluftslivet via en säker promenadväg runt hela näset.
Det är dock röjningens resultat som avgör – allt
är inte känt och problem kan uppstå. De större
inre delarna av näset röjs inte och kvarstår med
tillträdesförbud.
Under röjningsarbetet har hela Bynäset
stängts av efter badplatsen för att tillåta en
säker röjning och en säker och funktionell
arbetsplats. Röjningen beräknas vara klar till
sommaren 2017 och då blir badplats och
promenadstråk tillgängliga.
Kartläggning, forskning, erfarenhetsdelning
och teknikutveckling
En kartläggning av skjutfältet Sandby på Öland
har genomförts. Vi har tagit prov med mag-

netometer kopplat mot Akan-ammunition. En
kartläggning av den dokumentation som finns
tillgänglig har påbörjats enligt plan.
Under året har vi också genomfört prov av
sökning i olika terrängtyper.
Under året har FOI arbetat vidare med forskningsuppdraget avseende systematisk dokumentation av incidenter rörande OXA. De har
även arbetat med riskvärdering av OXA.
För att lära av varandra har ett erfarenhetsutbyte pågått under året mellan Fortifikationsverkets projektavdelning och norska Forsvarsbygg.
Projektavdelningens OXA-experter har också
gjort företagsbesök hos tillverkare av metalldetektorsystem.

Framtida kostnader för fastigheter med OXA
De faktorer som påverkar framtida kostnader är
så långt Fortifikationsverket vet idag följande:
•
Hur mycket och vilken OXA som förekommer. Försvarsmaktens dokumentation
är inte komplett idag
•
Typ av mark. Olika mark kräver olika
metod för röjning
•
Framtida användningsområde. Beroende
på hur framtida ägare vill nyttja marken
behöver marken röjas på olika sätt
•
Vilken teknik och vilken kompetens för
OXA-röjning som kommer vara tillgänglig
framöver
Ekonomiska effekter för staten går därför inte
att redovisa idag.
FORTIFIKATIONSVERKET
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Avyttringar till följd
av försvarsbeslut 1996

Ekonomiskt resultat av
avyttringsverksamhet
Fortifikationsverket får (enligt regleringsbrev) med undantag från 16 § i förordning om
förvaltning av statliga fastigheter besluta om
överföring av förvaltningsansvar till andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där
berörda myndigheter är överens om överföring-

en och då marknadsvärdet på fastigheten inte
överstiger 20 Mkr.
Inga överföringar där bokförda värdet överstiger 10 Mkr har gjorts under åren 2016, 2015
och 2014.

Intäkter och kostnader avyttringsverksamhet (tkr) 12
Utfall 2015

Utfall 2014

Intäkter

104 039

63 204

48 860

64 226

Intäkter

Kostnader

Resultat

Kostnader

- 68 934

- 70 637

- 53 169

- 113 448

312 894

- 61 051

251 843

Resultat

35 105

- 7 433

- 4 310

- 49 222

Sålda fastigheter 1997-2010 hade 1 109 595 tkr i bokfört värde.

Under året har försäljningar av fastigheter genomförts för 44,8 Mkr, vilket är lägre än budgeterat. Två försäljningar av mark med beräknat
försäljningspris på 37 Mkr har inte genomförts.
Försäljningar till följd av försvarsbeslut uppgick

FORTIFIKATIONSVERKET

Som en följd av försvarsbeslut 1996 får Fortifikationsverket nedsätta statskapitalet vid
utgången av respektive upplåtelseavtal med det
bokförda värdet på respektive objekt. Effekten
av försäljningarna hade utan detta undantag
varit en bokföringsmässig förlust på 857,8 Mkr
för åren 1997-2010.

Utfall 2016

Intäkterna för avyttringsverksamheten
fördelar sig på:
• Försäljningar av fastigheter 44,8 Mkr.
• Ersättning från Försvarsmakten för
återställande och sanering 17,8 Mkr.
• Ersättning för uthyrning av uppsagda
fastigheter 0,9 Mkr.

Intäkter och kostnader för
försäljningsverksamheten
redovisas med bruttobelopp
för att möjliggöra jämförelser med budget.
13
Av balanserade medel för
avveckling av anläggningar
m m har 32 Mkr förbrukats
under året. Av beloppet har
13 Mkr använts för avyttring
av befästningar och 19 Mkr
för sanering, metodutveckling med mera på övningsoch skjutfält.

Försvarsbeslut 1996 innebar avveckling inom
Försvarsmakten. Alla försäljningar till följd av
försvarsbeslutet är gjorda. Ackumulerat överskott för avyttringar till följd av försvarsbeslut
1996 används för att täcka kostnader till följd
av avvecklingen av mark-, anläggningar och
lokaler i enlighet med särskilt regeringsbeslut.

Budget 2016

(enl regleringsbrev)

12
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Ackumulerade intäkter och kostnader för avyttringar avslutade under 1997-2010 (tkr)

till 37,0 Mkr. Överskottet för försäljningarna
(28,7 Mkr) reserveras enligt undantag i regleringsbrevet. Övriga försäljningar uppgick till
7,8 Mkr. Överskottet (5,8 Mkr) kommer att
betalas in till statens centralkonto.

Avveckling och återställande av anläggningar
och övnings- och skjutfält har genomförts för
56,4 Mkr (se tabell nedan). För avvecklingen
har 32 Mkr (f å 24,1 Mkr) av balanserade medel
använts och Försvarsmakten har ersatt verket
med 17,8 Mkr (f å 20,0 Mkr) för avvecklingen.
Se även not 7 till resultaträkningen.

Kostnader för avveckling och återställande av anläggningar
och övnings- och skjutfält (tkr)
Kostnader 13

Budget 2016

Utfall 2016

Utfall 2015

Utfall 2014

50 095

56 439

44 108

94 095

Skärgårdsförvaltningens hemmabas är placerad vid Oxdjupet på Värmdö.

FORTIFIKATIONSVERKET
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Avyttringar till följd
av försvarsbeslut 2000

Avyttringar till följd
av försvarsbeslut 2004

Som en följd av försvarsbeslut 2000 får
Fortifikationsverket nedsätta statskapitalet vid
utgången av respektive upplåtelseavtal med det
bokförda värdet på respektive objekt. Effekten
av försäljningar av nedan upptagna fastigheter/
objekt hade utan detta undantag varit en bokföringsmässig förlust på 1293,9 Mkr för åren
2000-2016.

Försvarsbeslut 2000 innebar avveckling inom
Försvarsmakten. Avvecklingen har lett till att
mark, anläggningar och lokaler har sagts upp
och är till största delen sålda.
Ackumulerat överskott för avyttringar till
följd av försvarsbeslut 2000 används för att
täcka kostnader till följd av avvecklingen av
mark-, anläggningar och lokaler i enlighet med
särskilt regeringsbeslut.
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Avyttringar avslutade under 2016 (tkr)

Försvarsbeslut 2004 innebar avveckling inom
Försvarsmakten. Avvecklingen har lett till att
mark, anläggningar och lokaler har sagts upp
och är till största delen sålda. Under 2015 har
ingen försäljning med anledning av försvarsbeslut 2004 avslutats.
Enligt regeringsbeslut (Fi2005/579) har
155 Mkr av överskottet av avyttringar till följd
av försvarsbeslut 2004 inbetalts till statens
centralkonto. Resterande överskott används

för att täcka kostnader till följd av avvecklingen
av mark-, anläggningar och lokaler i enlighet
med särskilt regeringsbeslut. Som en följd av
försvarsbeslut 2004 får Fortifikationsverket
nedsätta statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelseavtal med det bokförda värdet
på respektive objekt. Effekten av försäljningar
av nedan upptagna fastigheter/objekt hade
utan detta undantag varit en bokföringsmässig
förlust på 1 069,2 Mkr för åren 2005-2016.

Avyttringar avslutade under 2016 (tkr)

Försäljning

2016

Ackumulerat

Fastighet/objekt

Försäljning

2016

Ackumulerat

Fastighet/objekt
Intäkter

Tierp Björn 1:1 (mark och byggnad)

Kostnader

Intäkter

3 227

- 130

3 532

- 864

900

- 1 620

900

- 1 664

Söderhamn Tönnebro 3:1 (Futurohusen)
Hällefors Stora Hästnäs 2:1 (mark)
Summa

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Ängelholm Össjö 31:6 (mark)

3 773

- 143

3 773

- 251

Bräcke Ubyn 2:119 (mark och bergrum)

2 400

- 111

2 400

- 1 322

6 173

- 254

6 173

- 1 573

-

18

-

-

Summa

4 127

- 1 732

4 432

- 2 528

Resultat

Resultat

2 395

1 904

2015

Ackumulerat

Intäkter

Kostnader

5 919

4 600

2014

Ackumulerat

Sålda fastigheter hade 2 985 tkr i bokfört värde.

Sålda fastigheter hade 261 tkr i bokfört värde.

Avyttringar avslutade under 2015 (tkr)

Avyttringar avslutade under 2014 (tkr)

Försäljning
Fastighet/objekt

Försäljning
Fastighet/objekt

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Gotland Fide Osvalds 1:47 (mark)

100

0

100

-3

Göteborg Lysekil St Kornö 1:22

Summa

100

0

100

-3

Resultat

Resultat

100

97

Kostnader

Intäkter

-4

250

250

246

Kostnader
-76
174

Sålda fastigheter hade 125 tkr i bokfört värde.

Sålda fastigheter hade 20 tkr i bokfört värde.

Ackumulerade intäkter och kostnader för avyttringar avslutade under 2000-2014 (tkr)
Kostnader

Resultat

Intäkter

Kostnader

Resultat

445 045

- 79 730

365 315

653 598

- 135 934

517 664

Sålda fastigheter 2000-2014 hade 1 660 985 tkr i bokfört värde.

FORTIFIKATIONSVERKET

Ackumulerade intäkter och kostnader för avyttringar avslutade under 2005-2013 (tkr)

Intäkter

Sålda fastigheter 2005-2013 hade 1 588 525 tkr i bokfört värde.

FORTIFIKATIONSVERKET
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Avyttringar övnings- och skjutfält
annat till metod och teknikutveckling för hantering av oexploderad ammunition. Effekten av
försäljningarna utan undantaget hade gett en
bokföringsmässig vinst på 251,3 Mkr för åren
2009-2016.

Resultatet av försäljningarna för år 2009-2016
är 303,6 Mkr. Enligt särskilt undantag från EAregler får Fortifikationsverket nedsätta statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelseavtal med det bokförda värdet på respektive
objekt. Ackumelerat överskott används bland

Avyttringar avslutade under 2016 (tkr)
Försäljning

2016

Ackumulerat

Övriga avslutade försäljningar
Avyttringar avslutade under 2016 (tkr)
Försäljning

Kostnader

Intäkter

Kostnader

42

- 83

342

- 126

Karlskrona Aspö 6:77 (mark)

-

-1

1 360

- 28

Falkenberg Töringe 3:78

1 494

- 75

1 660

- 163

Botkyrka Riksten 9:5 (mark/förråd)

2 905

- 466

2 905

- 578

Övriga avyttringar

Kostnader

Intäkter

Kostnader

20 100

- 1 749

23 933

- 3 483

Summa

1 200

- 91

1 210

- 178

Resultat

719

- 15

1 226

- 472

-

579

-

-

22 019

- 1 276

26 369

- 4 133

Försäljning

22 236

Fastighet/objekt

Falun 8:1, Främsbacka 2:26 (Myran)
Tierp Rossholm 1:4 (mark/byggnader)
Övriga avyttringar
Summa
Resultat

20 743

Försäljning

Ackumulerat

Fastighet/objekt
Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Södertälje Almnäs 5:5, 5:6

5 920

-49

5 920

-70

Summa

5 920

-49

5 920

-70

Resultat

5 871

5 850

- 65

740

- 65

- 189

780

- 992

- 879

7 787

- 1 952

4 691

3 812

5 835

2015

Ackumulerat

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

6 700

- 120

6 700

- 226

Karlskrona Tjurkö 7:16-17, 7:20-22

3 210

- 155

3 210

- 157

Haninge Torpa Skog 1:73, 1:74

2 210

- 117

2 210

- 316

Vaxholm Ytterby 4:8, 4:12
2015

250

Avyttringar avslutade under 2015 (tkr)

Sålda fastigheter hade 957 tkr i bokfört värde.

Avyttringar avslutade under 2015 (tkr)

Ackumulerat

Intäkter
Haparanda, Vuono (mark)

Intäkter
Göteborg Vrångö 68:1 mark

Tanum Kuseröd 2:149

1 800

- 46

1 800

- 97

Ronneby Ivö 1:2

1 600

- 100

1 600

- 173

Säffle BY 1:15

1 550

- 114

1 550

- 116

940

- 66

940

- 102
- 192

Strängnäs Krokbråten 1:1

Sålda fastigheter hade 11 tkr i bokfört värde.

Skellefteå Rönnskär fyr-/lotsplats

400

- 55

800

Avyttringar avslutade under 2014 (tkr)

Försäljningar på ofri grund

1 293

- 80

1 410

- 98

Övriga försäljningar

1 000

- 264

1 272

- 395

- 1 117

21 492

- 1 872

Försäljning

2014

Ackumulerat

Fastighet/objekt
Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Alvesta Dansjö 2:39

- 229

- 1 216

5 356

- 1 859

Gotland Tingstäde Furbjärs
1:6, 1:21, 1:29

2 420

- 85

2 420

- 207

Södertälje Almnäs 5:13

8 501

- 145

8 501

- 171

Övriga projekt
Summa

Summa

20 703

Resultat

1 296

- 34

1 296

- 111

11 988

- 1 480

17 573

- 2 348

Resultat

10 508

15 225

Ackumulerade intäkter och kostnader för avyttringar avslutade under 2009-2013 (tkr)
Intäkter
275 302
Sålda fastigheter 2009-2013 hade 50 381 tkr i bokfört värde.

Kostnader

Resultat

- 14 994

260 308

19 587

19 620

2014

Ackumulerat

Avyttringar avslutade under 2014 (tkr)
Försäljning

Sålda fastigheter hade 959 tkr i bokfört värde.
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2016

Fastighet/objekt

Enköping (mark)

Fastighet/objekt
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Fastighet/objekt
Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Karlskrona Hasslö 5:74 (mark)

1 040

- 45

1 040

-61

Uppsala Sommaränge 5:8, 10:4, 10:8

3 188

- 210

3 250

- 296

Uppsala Vårdsätra 11:22

5 100

- 186

5 100

- 325

Försäljningar på ofri grund

1 386

- 568

1 752

- 745

Övriga försäljningar

1 987

- 592

2 062

- 816

12 701

- 1 601

13 204

- 2 243

Summa
Resultat

11 100

10 961

FORTIFIKATIONSVERKET
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Att gemensamt öva krishantering är en viktig del av ett fungerande totalförsvar. Här genomför Försvarsmedicincentrum en sjukvårdsövning.

Samverkan för att
öka civila och militära
synergieffekter

FORTIFIKATIONSVERKET
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Fortifikatoriskt utvecklingsarbete
På Försvarsmaktens uppdrag har vi under året fokuserat på områdena anläggningsutveckling och
fortifikatorisk design. Vad avser anläggningsutveckling omfattar uppdragen omvärldsbevakning,
genomförande av studier, prov och försök samt framtagning av handböcker. Inom designområdet
har uppdragen omfattat framtagning av fortifikatoriska lösningar inför ombyggnad av större
anläggningar för ledning, samt studier och förberedande designarbete för nya anläggningar för
kommunikation och sensorer.

F

ör olika myndigheter har vi framförallt
fokuserat på hur olika byggnader kan
hantera extrema hotbilder. Produkterna
har varierat och omfattar expertrådgivning,
framtagande av beslutsunderlag och kravställningsunderlag inför projekteringar eller
entreprenader.
Under året har ”Handbok skydd av byggnader” färdigställts, publicerats och officiellt
skickats till cirka 70 myndigheter. Den har
tryckts i 900 exemplar.

Utvecklingsområde fortifikation
Fortifikationsverket har koncentrerat utvecklingsområdet fortifikation till kompetensutveckling, teknisk utveckling, studier, prov och
försök, samt omvärldsbevakning och samarbete
med andra länder.
• När det gäller kompetensutveckling är det
beslutat att Fortifikationsverket i samarbete
med Research Institutes of Sweden, Rise,
etablerar ett centrum för fortifikatorisk
kompetens
• I samarbete med SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut har vi utvecklat en modell
FORTIFIKATIONSVERKET

•
•

•
•

•
•
•

för riskbedömning av brandskyddet i undermarksanläggningar
Arbete med revidering och uppdatering
av tekniska anvisningar och typhandlingar
för skyddsprodukter och tillträdesskyddsprodukter
Fortsatt utveckling av modellen för design
av anläggningar
Påbörjat studier i ett kunskapsprojekt
inriktat mot framtidens anläggningar
Fortifikationsverket har också medverkat
i bilbombsförsök mot trevåningsbyggnad
av betong inom ramen för EU-projektet
RECONASS samt i norska Forsvarsbyggs
verksamhet avseende inbrottsförsök
Genomfört provning av skyddskomponenter
inom CBRN-skydd av anläggningar
Gjort studiebesök i Estland, Ukraina,
Australien och Tyskland
Initierat eller tecknat samarbetsavtal inom
det fortifikatoriska området med Frankrike,
Storbritannien, Schweiz, USA, Tyskland,
Norge och Kanada

Eva Byström och Anna Palm deltog i arrangemanget av NBFB.

Nordiskt-Baltiskt försvarsbygg
Samarbetet inom området försvarsbygg startade 1973 mellan några av de nordiska länderna och
har successivt byggts ut att även omfatta de Baltiska länderna. I dagsläget deltar de organisationer från Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige som förvaltar fastigheter
för försvarssektorns behov. Huvudsyftet med samarbetet är att lära av varandra och dela erfarenheter. Samarbetet bedrivs genom arbetsgrupper vilka avrapporterar sina årliga uppdrag vid en
gemensam konferens.

I

september 2016 stod Sverige, genom
Fortifikationsverket, värd för denna konferens som totalt samlade 60-talet deltagare.
Huvudtemat för konferensen var upphandling och hur olika former av upphandling kan

stödja våra verksamheter att bli effektivare i sin
vardag. Detta är i dagsläget ett mycket aktuellt
arbetsfält. Varje organisation presenterade sina
senaste rön. Vid konferensen tog Estland över
ordförandeklubban för de kommande två åren.
FORTIFIKATIONSVERKET
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SOTI – samverkansområde
teknisk infrastruktur
Fortifikationsverket har under året haft ordföranderollen i samverkansområdet
Teknisk Infrastruktur (SOTI). Som en del av vårt uppdrag kring krisberedskap medverkar
vi i en av de sex samverkansgrupperna som MSB ansvarar för, SOTI.

G
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ruppen fungerar i huvudsak som en
plattform för nätverkande och informationsspridning, Syftet är att den
tekniska infrastrukturen, dvs. elförsörjning,
elektronisk kommunikation, gasdistribution,
informationssäkerhet, mediedistribution samt
kommunalteknisk försörjning, har en sådan
robusthet och att berörda aktörer har en sådan
krishanteringsförmåga att konsekvenserna

för samhällsviktig verksamhet begränsas vid
allvarliga störningar.
Arbetet i SOTI har under året fokuserat dels
på säkerhetsskyddrutiner dels på sårbarheter
och konsekvenser vad gäller totalförsvarsaspekter inom civil infrastruktur. Arbetet har
till del skett genom ett utvecklat samarbete med
andra samverkansområden.

Offentliga fastigheter
och Samverkansforum

Robust telekommunikation

Offentliga fastigheter
Under 2016 har ledningsgruppen för Offentliga
fastigheter träffats vid fyra tillfällen. Vid ett av
mötena gjordes ett studiebesök hos Statens
fastighetsverk och ett av tillfällena var en studieresa till Hamburg.
Hos Statens fastighetsverk fick vi bland
annat ta del av pågående renoveringsprojekt av
Nationalmuseum, kvarteret Björnen och Stockholms slotts fasadrenovering. Programmet i
Hamburg bestod mestadels av studiebesök i
olika stadsutvecklingsprojekt med inriktning
mot hållbart byggande. På mötena har externa
besökare från Finansdepartementet, Svensk
byggtjänst och SABO deltagit.

I Post och telestyrelsens, PTS, uppdrag ingår
att säkerställa robust telekommunikation för
samhället, bland annat genom föreskrifter
och tillsyn av teleoperatörerna. För att kunna
fullgöra uppdraget fordras åtkomst till skyddade
utrymmen för telekommunikation så att de olika
teleoperatörerna i sin tur kan uppfylla ställda
krav på fysiskt skydd.
För tillfället förvaltas de befintliga utrymmena
av ett stort antal olika aktörer med varierande
förvaltningsändamål vilket gör det svårt att
fördela och nyttja resurserna effektivt för såväl
staten som teleoperatörerna.
Genom PTS val att under året teckna en huvudöverenskommelse med Fortifikationsverket
där vi fortsättningsvis tillhandahåller säkra utrymmen i enlighet med PTS ställda krav skapas
goda förutsättningar för en samlad och effektiv
förvaltning i statlig regi.
Detta innebär att PTS hyr ändamålslokaler av
oss och därefter med full rådighet fördelar ytorna till teleoperatörerna så att robusthetsmålen
för hela samhället kan uppnås.

Samverkansforum
Samverkansforum är ett nätverk som ska
förbättra byggherresamverkan inom statliga
organisationer.
Under året har Samverksansforum främst
verkat genom de fyra nätverken Arkitektur,
Hållbar utveckling, Regler och avtal samt BIM.

Undertecknande av Fortifikationsverkets första internationella avtal om samarbete med Frankrike.
Myriam Achari, Director General DMPA, Urban Karlström generaldirektör FORTV och General Bernard Fontan,
Director General SID.

Samverkan med motsvarande
myndigheter i andra länder
Fortifikationsverket har för år 2016 fått regeringens uppdrag att inleda förhandlingar om avtal
med motsvarande myndighet i andra länder i syfte att utbyta erfarenheter och information inom
ramen för myndighetens verksamhetsområde.

E

n delegation ledd av generaldirektören
besökte i det syftet Storbritannien den
8-11 mars för möten och diskussioner
med verkets brittiska motsvarighet.
På inbjudan av franska försvarsministeriet
deltog två medarbetare från verket vid ett möte
i Nimes den 28-30 juni inom ramen för ett LIFE
projekt.
Fortifikationsverket tecknade den 29 septem-

ber 2016 i Versailles en avsiktsförklaring (LOI)
med Frankrike om framtida samarbete. Arbete
med att planera och strukturera samarbetet
pågår.
Fortifikationsverket har även pågående diskussioner med USA, Tyskland, med flera länder
om samarbete. Regeringskansliet (Finansdepartementet) har löpande informerats om
pågående diskussioner och förhandlingar.
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Blåhäll är ett gammalt fiskeläger som ligger
på Tofta, Gotland. Här utanför sänktes en tysk
pansarkryssare under första världskriget och
besättningen internerades i stugorna på området.
För att sysselsätta sig anlade besättningen en
minigolfbana, förmodligen Sveriges första.
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God bebyggd miljö

Begränsad klimatpåverkan

Fortifikationsverket har ett ansvar att bevara det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet
inom fastighetsbeståndet. Vi ska förvalta och utveckla värdefulla byggnader, bebyggelsemiljöer,
platser och landskap så att de kan användas i våra kunders verksamhet. Samtidigt ska vi värna
om det arv fastighetsbeståndet utgör. Vid ombyggnation eller nybyggnation ska vi eftersträva en
balans mellan kundens behov och vårt ansvar att bevara.

Utfasning av fossila bränslen
Under 2016 har fortsatt utfasning av fossila
bränslen för uppvärmning gjorts. I början av
året genomfördes en gemensam upphandling
med Statens Fastighetsverk av RME. RME är en
rapsolja av högre kvalitet vilken även används
som fordonsbränsle.
RME-oljan har ett ca 20% högre pris men
möjliggör en enklare och billigare konvertering
på de många mindre oljeanläggningarna i fastighetsbeståndet.
Gällande gasolanläggningar i verkstäder har
ett mindre antal, bland annat i Kungsängen,
konverterats till att försörjas med pelletsvärme
alternativt el.

A

rbetet med Miljöbyggnadskonceptet
har under året utvecklats från att
tidigare omfatta vissa utpekade projekt
till att nu omfatta alla lämpliga nybyggnadsprojekt. Under 2016 har nio projekt i olika stadier
hanterats. Ett projekt är under uppförande, fem
är under projektering och tre är i tidigt skede,
det vill säga i planeringsstadiet. Exempelvis
projekteras tre projekt i Gotlandspaketet för
Miljöbyggnad Silver.
Vår ambition är att uppnå nivå Silver på de
projekt vi genomför med Miljöbyggnad. Den
långa investeringsprocessen från utredning till
slutfört projekt gör att resultat av införda nya
rutiner tar lång tid att uppnå.

Statliga byggnadsminnen
Fortifikationsverket förvaltar totalt 29 byggnadsminnen varav 25 statliga och fyra vanliga.
Ett förslag ligger hos regeringen att göra alla
byggnadsminnen till statliga byggnadsminnen.
Totalt omfattar byggnadsminnena 305 byggnader och anläggningar.
Ett kontinuerligt arbete pågår med att se över
skyddsbestämmelserna för statliga byggnadsminnen (SBM) i samråd med Riksantikvarieämbetet.
I översynen ingår att justera skyddsområdesgränserna så att de stämmer med fastighetsgränser och att gå igenom vilka byggnader
som ska omfattas av skyddsbestämmelser inom
skyddsområdet. Under året har skyddsbestämmelserna kompletterats eller uppdaterats
för de statliga byggnadsminnena Karlbergs
slott, Skillingarydslägren och Eksjö garnison.
Riksantikvarieämbetet, Fortifikationsverket
FORTIFIKATIONSVERKET
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och Statens fastighetsverk träffas två gånger
per år för en samverkan kring frågor som rör
statliga byggnadsminnen och för att utveckla
samarbetet.

Övriga nationella, regionala
och lokala kulturvärden
Övriga kulturmiljöer inom verket kan ligga
inom riksintressen för kulturmiljövården,
värdefulla regionala kulturmiljöer utpekade
av länsstyrelserna eller lokala kulturmiljöer
utpekade av kommunerna i översiktsplaner
och kulturmiljöprogram eller motsvarande. Fortifikationsverket förvaltar även 96 byggnader
som är q-märkta i kommunala detaljplaner eller
områdesbestämmelser.
Sedan 2015 pågår en genomgång av dessa
kulturmiljöer. Genomgången görs systematiskt
och omfattar i första hand kulturmiljöer på övnings- och skjutfält. Under 2016 har en genomgång gjorts av Revingehed i Lunds kommun,
Rosersberg i Sigtuna kommun samt Myttinge
och Korsö i Värmdö kommun.
Avyttring
Kulturhistoriska värden beaktas även vid avyttring. Vid avyttringen av två så kallade Futurohus på Norans före detta skjutfält, gjordes en
antikvarisk utredning sedan frågan väckts via
Riksantikvarieämbetet om en byggnadsminnesförklaring. Bevarande på plats ansågs inte vara
möjlig. Istället övertog Flygvapenmuseum i
Linköping ett av Futurohusen för att i framtiden
kunna visa upp det för allmänheten. Det andra
Futurohuset avyttrades på den öppna
marknaden.
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Global Lightning Challenge
Fortifikationsverket har antagit regeringens
belysningsutmaning. Under 2016 har vi fortsatt
utbytet till LED belysningar i vår utemiljö.
Belysning ersätts löpande och har i större antal
genomförts inom distrikt Kungsängen, Skövde,
Karlsborg och Halmstad. I Såtenäs har man nu
uppnått att 100% av utebelysningen är LED
teknik.

Utvecklingsområde miljö
Inom miljöområdet har en studie genomförts
för att kunna definiera hur Fortifikationsverket
kan och bör bidra i Sveriges arbete med omsättning och implementering av Agenda 2030.

Levande skogar
Fortifikationsverket planerar skogsförvaltningen med extra hänsyn till naturvärden.
Exempelvis sparas högstubbar och så kal�lade evighets- och miljöträd. I vissa fall sker
lövträdsplantering, röjning för bevarande av
skogsbryn och förstärkt hänsyn till kulturmiljöer och vatten.
Några av de åtgärder som genomförts under
året är frihuggning av fäbodar på Älvdalens
skjutfält, friställning av ekar på Kvarns skjutfält
samt några naturvårdsbränningar i Norrbotten.

Restaurering av sandmarker
På uppdrag av Länsstyrelsen har Fortifikationsverket påbörjat en restaurering av sandmarker
på övningsfältet Revingehed. Arbetet kommer
att avslutas under 2017 och uppdraget är en del
av ett EU-projekt, Sand Life.
Sand Life är ett projekt som ska restaurera
det en gång så myllrande växt- och djurlivet i

de sydsvenska sandmarkerna. Dessa marker
tillhör några av norra Europas artrikaste biotoper. I uppdraget ingår bland annat att gräva
sandblottor, röja sly, gräva bort rotmaterial av
vresros samt genomföra naturvårdsbränning.
Allt för att gynna den biologiska mångfalden.
FORTIFIKATIONSVERKET

64

2.10 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL | ÅRSREDOVISNING 2016

2.11 ARKITEKTUR, FORMGIVNING OCH DESIGN | ÅRSREDOVISNING 2016

65

Övriga nationella miljökvalitetsmål
PFOS är ett av flera högfluorerade ämnen (PFAS) som bland annat har använts i brandskum i fast
och mobil släckutrustning inom försvarsmakten. Inom Fortifikationsverkets fastighetsbestånd
återfinns dessa föroreningar framförallt vid brandövningsplatser vid flygplatser samt där det
funnits fasta brandsläckningsinstallationer, t.ex. större bergrum och flyghangarer.

F

örekomsten av PFAS inom Fortifikationsverkets fastighetsbestånd har under året
medfört insatser av olika slag. Utöver
regionalt arbete med inventeringar har även
en centralt riktad satsning för Uppsala Garnison utförts. Arbete har även påbörjats för att
förbättra samverkan och dialog med Generalläkaren (GL) samt Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet (FM MPE).

Regionalt arbete med inventering av PFAS
Riskkällor för PFAS har inventerats lokalt och i
några fall har provtagningar skett. Inventerade
riskområden där PFAS upptäckts är i första
hand flygfält, men spridning förekommer även
på platser som använts för brandövningar och
på några objekt tillhörande det slutna beståndet. Inventeringsunderlaget analyseras nu för
att skapa en samlad bild av riskområden samt
vilka behov av åtgärder som finns och en prioritering av dessa.
Tillsammans med FM MPE genomförs en
gemensam analys av Försvarsmaktens respektive Fortifikationsverkets inventeringsunderlag.
Samarbetet med FM MPE syftar främst till att
jämföra mätresultat och utifrån detta samordna
fortsatt arbete och prioriteringar. Detta säkerställer ett effektivare arbetssätt och förhindrar
dubbelarbete.
Riktat arbete för Uppsala Garnison
Under året har en riktad satsning genomförts
för att säkerställa säkert omhändertagande av
PFAS inom Uppsala Garnison. Riskkällor för
PFAS har inventerats och en handlingsplan med
FORTIFIKATIONSVERKET

åtgärder har fastställts. Åtgärder är genomförda
men arbetet fortsätter och bedöms pågå under
flera år. Riskkällor och PFAS som återfunnits
vid inventering i Uppsala är bland annat höga
värden i spillvatten och dagvattenledningar,
i brandinstallationer, i grundvattnet samt i
dricksvattenbrunn.
Generalläkaren har inbjudits och deltar
löpande i Fortifikationsverkets samverkansmöten med Uppsala Garnison och Uppsala Vatten
(UV). Samverkansmöten med UV har startats
upp och genomförs kontinuerligt. Syftet med
dessa möten är främst att utbyta information
men också att diskutera metoder för att förhindra fortsatt utflöde av PFAS.
Ett arbete är även påbörjat med FM MPE för
att diskutera och prioritera fortsatt arbete med
PFAS för hela landet.

Delöverenskommelse Efterbehandling
av förorenade områden
Det har sedan tidigare funnits ett behov av att
fastställa rutiner kring hantering av upptäckta
föroreningar i mark framförallt i samband med
investeringsprojekt. Arbetet med delöverenskommelsen slutfördes under 2015 och har nu
verkat i drygt ett år.
Den tydliggör ansvar och roller när föroreningar upptäcks t ex i samband med investeringsprojekt men även i andra sammanhang där
behov av sanering uppstår. Överenskommelsen
reglerar hur information vid upptäckten kommuniceras och hur kostnaden för saneringen
hanteras.

Karlbergs slott, Solna, blev militärakademie redan 1792. Det är världens äldsta militärakademibyggnad
som är i bruk.

Arkitektur, formgivning
och design
Fortifikationsverket har ett uppdrag att verka för att de statliga målen för arkitektur, formgivning
och design uppnås. Under 2016 har Fortifikationsverkets arkitekturråd haft mer direktkontakt
med projektledare och projektörer för att få större tyngd på arkitekturfrågorna. Speciellt kan nämnas det stöd rådet bidrog med i upphandlingen av arkitekt för den nya etableringen på Gotland.

U

nder året har den nya placeringen av
elevhemmet på Karlberg diskuterats
vid ett flertal tillfällen. Rådet besökte
även Ytterby gruva och diskuterade olika alternativ för utveckling av den nedlagda oljeanläggningen.
Under hösten arrangerades en dag för att
beskriva kvalitetsfrågor i arkitekturen. Som
exempel användes Enköpings garnison där en
rundvandring arrangerades för att visa hur
arkitekturen samspelar med helheten och vad
som är viktigt för upplevelsen av den gestaltade
miljön.
Gestaltningsprogram
Gestaltningsprogrammen är ett sätt för

Fortifikationsverket att lyfta fram kvalitéer i
vardagsmiljön på garnisonerna och ge förvaltare och projektledare stöd i utvecklingen av
den gestaltade miljön. Under året har arbetet
med program för Karlberg, Karlskrona samt ett
förenklat program för Skredsvik påbörjats.

Garnisonsplan övnings- och skjutfält
Arbetet med garnisonsplan övnings- och skjutfält Syd har pågått under året. Parallellt har ett
nytt koncept tagits fram och testats på Eksjö
garnison. Konceptet består av en faktabas som
ska uppdateras kontinuerligt. Denna faktabas
delas mellan Fortifikationsverket och Försvarsmakten.
FORTIFIKATIONSVERKET
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GD Urban Karlström inleder 2016 års ledarmöte
där Fortifikationsverkets chefer från enhetsnivå
och uppåt samlas.

Kompetensförsörjning
FORTIFIKATIONSVERKET
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Översyn av miljöorganisation
Under året har Fortifikationsverket genomfört en analys gällande miljöarbetet. Fortifikationsverkets verksamhet är omfattande och ofta relaterad till miljökrav. Exempelvis bedrivs vattenverksamhet, kemikaliehantering och avfallsverksamhet. Därmed är Fortifikationsverket också i många
fall tillståndspliktig för sin verksamhet.

A
Kompetensförsörjning
Under året har ett flertal åtgärder genomförts för att stärka kompetensförsörjningen, några av
åtgärderna beskrivs nedan. Vår bedömning är att de vidtagna åtgärderna som genomförts för
att säkerställa att kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som framgår av myndighetens
instruktion är tillräckliga.
Stort antal rekryteringar
Fortifikationsverket har genomfört ett stort antal rekryteringar för att möta pensionsavgångar
och medarbetare som slutar av andra skäl. Sett
över en tioårsperiod kan vi i vår analys se att
cirka två tredjedelar av myndighetens personal
förväntas ersättas under den perioden. Därför
är det väldigt viktigt att chef och medarbetare
har en god dialog så att vi kan skapa en bra planeringshorisont i kompetensförsörjningen av
verksamheten, vilket sker på ett systematiskt
sätt enligt HR årshjul.
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Fortsatt utveckling av chefer
I Fortifikationsverkets strategi 2020 beskrivs
chef- och ledarskapet som en av framgångsfaktorerna för att vi ska uppnå målbilderna. Under
året har vi avslutat den interna obligatoriska
chefsutbildningen om tre blockutbildningar,
Arbetsmiljö, Arbetsrätt, samt Chef i Fortifikationsverket.
Nästa steg blir den myndighetsgemensamma
chefsutvecklingsinsats där upphandlingsarbete
pågick under 2016.

nalysen tog bland annat utgångspunkt i
en intressent- och omvärldsanalys. Den
konstaterade att Fortifikationsverket
driver ett omfattande miljöarbete men att detta,
bland annat utifrån den förändring av verkets
arbetssätt som infördes 2015, inom vissa områden kan utvecklas. Mot bakgrund av analysens
rekommendationer beslutade Fortifikationsverket under hösten om att förstärka miljöorganisationen. Den ska täcka behovet av kravefterlevnad inom tre huvudområden avseende miljö:
Lag/kravefterlevnad, tillstånd och miljöledning.

Den verksamhet vi driver berör en stor
mängd varierande lag- och kundkrav. Dessa
krav behöver övervakas och verksamheten behöver säkerställa sin lagefterlevnad. Stora delar
av Fortifikationsverkets verksamhetsutövning
behöver miljötillstånd på någon nivå.
Verkets miljöledningssystem är sedan 2008
certifierad enligt ISO14001. Genom de årliga
revisionerna säkerställs att verket lever upp till
standardens villkor men detta innebär också ett
krav på verket att ständigt utveckla sitt miljöledningsarbete.

Värdegrundsarbete
Under 2016 har alla medarbetare deltagit i en
halvdags dialogaktivitet med hjälp av metoden
SOL, som står för Situations Orienterat Lärande.
Under SOL-övningen fördes diskussioner i mindre grupper om vår kultur- och värdegrund.
Ny medarbetarundersökning – MMI
Resultatet från 2016 års medarbetarenkät visar
på ett fortsatt stort engagemang från medarbetarna och svarsfrekvensen ligger på 86%. MMI
2016 visar på ett index om 58. Det är lägre än
enkätleverantörens så kallade referensvärde
från andra organisationer, privat och offentlig
verksamhet, som är 66. Ledarskapsindex ligger
på 70 vilket nästan är i nivå med leverantörens
referensvärde på 72.
Undersökningen skedde med en extern leverantör och ny enkät med mätmetoden motiverad medarbetarindex (MMI). En konsekvens av
att myndigheten byter mätmetod är att resultatet inte är jämförbart med de föregående årens
resultat i den tidigare undersökningen.
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Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron är fortsatt låg och är relativt oförändrad jämfört med föregående år.

Procentuell sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid
Kvinnor och män 2016 (2015)
Kvinnor

<30

30-49

50>

Totalt

16,1 (6,4)

5,2 (3,4)

4,7 (4,4)

5,4 (4,1)

Kvinnor

<30

30-49

50>

Totalt

93,3 (51,1)

66,0 (31,6)

64,8 (76,2)

69,1 (56,6)

Antal

5 (5)

37 (42)

29 (31)

71 (78)

Antal

2 (1)

4 (3)

3 (4)

9 (8)

Män

1,3 (3,0)

1,4 (2,5)

3,6 (3,4)

2,3 (3,1)

Män

0 (72,5)

1,2 (52,1)

60,4 (43,2)

48,4 (46,8)

12 (7)

81 (79)

131 (157)

224 (243)

Antal

5,1 (3,9)

2,4 (2,8)

3,7 (3,5)

3,3 (3,3)

Totalt

Antal
Totalt
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Procentuell långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) i förhållande till total sjukfrånvaro
Kvinnor och män 2016 (2015)

0 (1)

1 (6)

13 (8)

14 (15)

75,8 (62,8)

38,6 (45,6)

61,2 (50,3)

55,5 (49,4)
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Nyckeltal

Malmen i utkanten av Linköping har en lång historia som
övningsplats för militären. Det var här som östgötarna för
hundratals år sedan samlades för att öva sig i att bruka vapen.
Grönmålad med välvt tak och en fönstersättning som följer
den rundade takprofilen har den första betonghangaren från
1927 stått sig väl genom åren.
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Nyckeltal

NYCKELTAL BERÄKNADE FÖR LOKALER
Driftnetto i kronor/m2 BTA

Genomsnittlig bruttoarea (BTA) för lokaler är 3 064 590 m2 och avser ytan inom förvaltningsavdelningen (varma och kalla ytor exklusive nyttjanderätter).

Definition: Driftnetto avser intäkter minus kostnader före avskrivningar och räntor. Beräknas för det
öppna beståndet.
År 2016

NYCKELTAL BERÄKNADE FÖR HELA MYNDIGHETEN

År 2015

År 2014

Intäkter (tkr)

1 696 535

1 767 291

1 821 375

Avkastning i procent

Kostnader (tkr)

- 993 829

- 1 032 813

- 1 071 078

Definition: Avkastningen avser överskott före försäljningar av fast egendom i relation
till genomsnittligt avkastningspliktigt myndighetskapital.

Driftnetto (tkr)

702 706

734 478

750 297

Lokalarea (BTA)

3 064 590 m2

3 030 012 m2

3 008 750 m2

229 kronor/m2

242 kronor/m2

249 kronor/m2

Driftnetto i relation till area (BTA)

År 2016

År 2015

År 2014

103 682

25 134

1 024

- 28 740

- 5 947

- 15 399

Överskott, övriga försäljningar (tkr)

-5 835

- 19 539

- 10 961

Överskott före försäljningsöverskott (tkr)

69 107

- 352

- 25 336

Årets kapitalförändring enligt
resultaträkningen (tkr)
Överskott, försvarsbeslut samt
övnings- och skjutfält (tkr)

Direktavkastning i procent
Definition: Driftnetto i relation till fastigheternas bokförda värde. Fastigheternas bokförda värden
avser ”byggnader, mark och annan fast egendom” för det öppna beståndet.
År 2016

Genomsnittligt avkastningspliktigt
myndighetskapital

Driftnetto (tkr)

Ingående balans (tkr)

747 153

899 919

1 014 296

Utgående balans (tkr)

624 535

747 153

899 919

1 371 688

1 647 072

1 914 215

685 844

823 536

957 107

10 %

0%

-3%

Summa (tkr)
Genomsnitt (tkr)
Avkastning

Bokförda värden (tkr)
Direktavkastning

År 2015

År 2014

702 706

734 478

750 297

9 304 337

9 431 321

9 238 093

8%

8%

8%

Andel uthyrd area i procent
Uthyrning genom upplåtelseavtal (BTA)
Uthyrning av nyttjanderätter (BTA)

År 2016

År 2015

År 2014

3 026 981

2 966 004

2 966 004

131 081

131 897

137 317

Soliditet i procent

Summa uthyrd area (BTA)

3 158 062

3 109 691

3 103 321

Definition: Myndighetskapitalet i relation till totalt kapital.

Uthyrningsbar area (BTA)

3 257 489

3 215 364

3 223 373

96,9 %

96,7 %

96,3 %

År 2016

Summa myndighetskapital
enligt årsredovisning (tkr)
Totalt kapital (tkr)
Soliditet

År 2015

År 2014

1 135 439

1 263 484

1 410 855

13 037 017

12 580 326

12 581 270

9%

10 %

11 %

Uthyrd area i relation till total
uthyrningsbar area

Hyresintäkt i kronor/m2 BTA
Hyresintäkter för lokaler (tkr)
Lokalarea (BTA)
Hyresintäkter i relation till area (BTA)
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År 2016

År 2015

År 2014

1 696 535

1 767 291

1 821 375

3 064 590 m2

3 030 012 m2

3 008 750 m2

554 kronor/m2

583 kronor/m2

605 kronor/m2
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Driftkostnad i kronor/m2 BTA för lokaler

Underhållskostnader i kronor/m2 BTA för lokaler
År 2016

Driftkostnader inklusive driftadministration (tkr)
Lokalarea (BTA)
Driftkostnader i relation till area (BTA)
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År 2015

År 2014

127 359

132 738

110 831

3 064 590 m2

3 030 012 m2

3 008 750 m2

42 kronor/m2

44 kronor/m2

37 kronor/m2

År 2016
Underhållskostnader för lokaler (tkr)
Lokalarea (BTA)
Underhållskostnader i relation till area (BTA)

År 2015

År 2014

209 762

259 152

306 634

3 064 590 m2

3 030 012 m2

3 008 750 m2

68 kronor/m2

86 kronor/m2

102 kronor/m2

Enligt förordning om årsredovisning och budgetunderlag ska anläggningstillgångar redovisas
indelade i komponenter från och med 1 januari 2016. Införandet av komponentavskrivning har
medfört minskade kostnader för planerat underhåll jämfört med år 2015.

Mediaförbrukning i kWh/m2 BTA för lokaler

Administration i kronor m2 BTA för lokaler

Definition: Förbrukning av energibärande medier (exempelvis el, fjärrvärme och eldningsolja)
för lokaler i relation till area.

Definition: Administration inom Förvaltningsavdelningen, exklusive administration utförd inom
regionerna, i relation till area. Administration för driften ingår i nyckeltalet för driftkostnader ovan.

År 2016

Förbrukning av energi
Lokalarea (BTA)
Mediaförbrukning

År 2015

År 2014

373,0 GWh

362,2 GWh

406,1 GWh

3 064 590 m2

3 030 012 m2

3 008 750 m2

122 kWh/m2 BTA

120 kWh/m2 BTA

135 kWh/m2 BTA

På Skaraborgs regemente, P 4, utbildar, producerar och utvecklar Försvarsmakten krigsförband för markstrid
som kan användas vid insatser i Sverige och utomlands.
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År 2016

Administration för lokaler (tkr)

År 2015

År 2014

17 963

17 144

20 583

Lokalarea (BTA)

3 064 590 m2

3 030 012 m2

3 008 750 m2

Administration i relation till area (BTA)

6 kronor/m2

6 kronor/m2

7 kronor/m2

Hanna Heikkilä är förvaltningsassistent inom region Sydväst.
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Här genomför Försvarsmakten
en övning på Ravlunda i Skåne.
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Finansiell redovisning
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Finansiell redovisning

Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR

Resultaträkning (tkr)
År 2016

År 2015

Not 1

3 159 710

3 163 860

1 589

4 107

Not 2

16 705

4 519

3 178 004

3 172 486

Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Summa verksamhetens intäkter

Rättigheter och andra immateriella
anläggningstillgångar

x
Not 9

Summa immateriella anläggningstillgångar

2015-12-31

x
7 596

x
2 729

7 596

2 729

9 989 084

10 122 292

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och annan fast egendom

Not 10

Maskiner, inventarier och installationer m.m.

Not 11

55 143

67 123

Pågående nyanläggningar

Not 12

1 522 139

933 807

11 566 366

11 123 222

Summa materiella anläggningstillgångar

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

2016-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Verksamhetens intäkter
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
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Not 3

Kostnader för lokaler

-354 101

-368 242

-15 754

-16 168

Finansiella anläggningstillgångar

Övriga driftkostnader

Not 4

-1 867 363

-1 918 866

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 13

180

180

Finansiella kostnader

Not 2

-97 355

-125 337

Andra långfristiga fordringar

Not 14

-

1 579

Avskrivningar och nedskrivningar

Not 5

-739 749

-718 739

Summa finansiella anläggningstillgångar

180

1 759

-3 074 322

-3 147 352

20 875

20 294

20 875

20 294

7 428

14 188

268 468

237 933

6 353

41

282 249

252 162

146 000

130 919

42

40

Summa verksamhetens kostnader

Varulager m.m.
Verksamhetsutfall

Årets kapitalförändring

Not 6

103 682

25 134

Not 7, 8

103 682

25 134

Varulager och förråd

Not 15

Summa varulager m.m.

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter

Not 16

Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

Not 17

Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter

Not 18

Summa periodavgränsningsposter

80 529

49 404

226 571

180 363

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa kassa och bank

Summa tillgångar
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Not 19

933 180

999 797

933 180

999 797

13 037 017

12 580 326
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Balansräkning (tkr)
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Redovisning mot inkomsttitel (tkr)

KAPITAL OCH SKULDER

2016-12-31

2015-12-31

Inkomsttitel
5121 - Amortering statskapital

Inkomster1
107 374

Myndighetskapital

Not 20

Statskapital

Not 21

347 315

461 307

2215 - Avkastningsränta

98 196

Överskott av fastighetsförsäljningar

Not 22

496 242

514 348

3125 - Försäljning fastigheter

19 539

188 200

262 695

2394 - Övriga ränteinkomster

112

Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa myndighetskapital

103 682

25 134

1 135 439

1 263 484

4526 - Amortering energilån
Summa

1 620
226 841

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser

x
Not 23

x
2 766

x
11 124

Övriga avsättningar

Not 24

7 138

6 357

9 904

17 481

Summa avsättningar

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret

Not 25

10 811 802

10 375 751

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Not 26

94 215

83 974

416 597

301 207

6 702

6 854

11 329 316

10 767 786

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa skulder m m

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

Not 27

163 932

178 583

Övriga förutbetalda intäkter

Not 28

398 426

352 992

562 358

531 575

13 037 017

12 580 326

Inga

Inga

Inga

Inga

Summa periodavgränsningsposter

Summa kapital och skulder

Ansvarsförbindelser
Statliga garantier för lån och krediter
Övriga ansvarsförbindelser

Not 29

I kolumnen redovisas de belopp
som Fortifikationsverket har betalat in till statens centralkonto.

1
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Finansieringsanalys (tkr)

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

DRIFT
Kostnader

1

-2 337 282

-2 428 596

- Intäkter av avgifter
och andra ersättningar

x
2

x
3 120 685

x
3 130 634

- Intäkter av bidrag

3

1 589

4 107

- Övriga intäkter

4

16 705

4 519

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

-98 196

-35 605

-112

Summa medel som tillförts för
finansiering av driften
Ökning (-) av lager

x
12 927 000

x
7 486 000

Lån från Riksgäldskontoret
- förvaltningsändamål

-

-

-12 480 000

-7 272 000

x
-10 949

x
-6 313

-107 374

-121 009

-1 620

-39

37 715

32 279

1 464

1 638

-19 539

-10 961

- amorteringar lån för
förvaltningsändamål
Minskning av statskapital med
medel som tillförts statens budget
- avseende fastigheter

-181
x
3 040 671

Lån från Riksgäldskontoret
- fastighetsinnehav

- amorteringar lån för fastigheter

Medel som tillförts statens budget
- Ränteinkomster

Forts. finansieringsanalys (tkr)

Finansiering av investeringar

Finansiering av drift

- Avkastning på statskapital
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x
3 103 474

-582

2 666

Ökning (-) av kortfristiga fordringar

-76 335

-6 774

Ökning (+) av kortfristiga skulder

156 262

-63 269

Kassaflöde från driften

782 733

607 501

- energilån
Försäljning av anläggningstillgångar
- fastigheter
- maskiner och inventarier
Medel som tillförts statens budget
- Försäljning fastigheter

INVESTERINGAR
Investeringar i immateriella tillgångar

-6 438

-2 152

Investeringar i fastigheter

-1 178 685

-779 187

Investeringar
i maskiner och inventarier

x
-12 544

x
-15 182

Summa investeringsutgifter

-1 197 667

Summa medel som tillförts
för finansiering av investeringar

x
346 697

x
109 595

x
1 620

39

-849 350

-686 887

x
-66 617

x
-79 386

Likvida medel vid periodens
början

999 797

1 079 183

Ökning (+) av tillgodohavande
hos Riksgäldskontoret

-66 617

-79 386

Summa förändring av likvida medel

-66 617

-79 386

Likvida medel vid periodens slut

933 180

999 797

Minskning (+)
av långfristiga fordringar
-796 521
Kassaflöde till investeringar
FÖRÄNDRING AV
LIKVIDA MEDEL
SPECIFIKATION AV
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
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Noter till finansieringsanalys (tkr)
Not 1
Kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Korrigeringsposter avseende:
Förändring avsättning för pensioner
Förändring kompetensutveckling
Förändring övriga avsättningar
Ersättning och realisationsresultat
avyttring av anläggningstillgångar
Räntekostnader till inkomsttitel
Summa
Not 2
Intäkter av avgifter och ersättningar
Intäkter enligt resultaträkningens not 1

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

-354 101
-15 754
-1 867 363
-97 355

-368 242
-16 168
-1 918 866
-125 337

-8 357
780
-

1 614
694
-300

4 756
112
-2 337 282

-2 172
181
-2 428 596

3 159 710

3 163 860

Korrigeringsposter avseende:		
Försäljningsintäkter och realisationsresultat		
avyttring av anläggningstillgångar
-39 025
-33 226
Summa
3 120 685
3 130 634
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Not 3
Intäkter av bidrag
Bidrag från statliga organisationer och bolag
Summa

1 589
1 589

4 107
4 107

Not 4
Övriga intäkter
Ränteintäkter enligt resultaträkningens not 2
Summa

16 705
16 705

4 519
4 519
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Tilläggsupplysningar och noter
REDOVISNINGSPRINCIPER
Allmänt
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordning (2000:606) om myndigheters bokföring
samt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
Hyresmodell 2006
Upplåtelse av mark, anläggningar och lokaler till Försvarsmakten med flera kunder sker enligt
överenskommelse ”Hyresmodell 2006”. Modellen är självkostnadsbaserad och hyresersättningen
baseras på Fortifikationsverkets kalkylerade kostnader för kapital, media, drift, planerat underhåll och
administration.
Media omfattar kostnader för försörjningsmedia och reglerbar media. Ersättningen för reglerbar
media baseras på kostnader för förbrukning inklusive abonnemangsavgifter m m. Ersättningen för
reglerbar media regleras mot de faktiska kostnaderna genom en årlig avstämning.
Hyresersättningen från kunder som inte har upplåtelseavtal enligt hyresmodellen är marknadsbaserad.
Försäljning av anläggningstillgångar
I not till resultaträkningen redovisas resultatet av fastighetsförsäljningar (not 6). Detta för att möjliggöra jämförelser med andra fastighetsförvaltande myndigheter och bolag. I resultatet av fastighetsförsäljningen ingår enbart avslutade försäljningsprojekt.
Intäkter och kostnader avseende pågående fastighetsförsäljningar redovisas som periodavgränsningsposter i balansräkningen, fordran som ”Övriga upplupna intäkter” och skuld som ”Upplupna
kostnader”.
I resultatredovisningen redovisas intäkter och kostnader brutto.
Myndighetskapital
Fortifikationsverket disponerar ett myndighetskapital, vilket består av statskapital och balanserad
kapitalförändring.
Avkastningskrav
Myndigheten ska för räkenskapsåret 2016 inleverera en avkastning om 3,8 procent på 30 procent av
myndighetens genomsnittliga lån för investeringar i fastigheter och markanläggningar i Riksgäldskontoret. (Avkastningskravet för 2015 uppgick till 4,2% av det genomsnittliga myndighetskapitalet).
Undantag från EA-regler
Enligt regleringsbrevet för år 2016 gäller följande för avyttringar med anledning av statsmakternas
beslut om omstrukturering av Försvarsmakten med anledning av försvarsbeslut 1996, 2000 och
2004:
• De intäkter som uppstår vid försäljning av försvarsfastigheter i enlighet med statsmakternas
fattade försvarsbeslut (prop. 1996/97:4, prop 1999/2000:30 och prop 1999/2000:97,
prop 2004/05:5, prop 2004/05:43) får Fortifikationsverket disponera för att betala sådana
kostnader som uppstår som följd av avveckling av lokaler, mark och anläggningar. Överskottet får
inte användas för att bekosta den miljösanering som Försvarsmakten enligt miljöbalken (1998:808)
är skyldig att bekosta i egenskap av verksamhetsansvarig.
• Fortifikationsverket får sätta ned statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelsetid med det
bokförda värdet på respektive objekt som ska avyttras med anledning av tidigare nämnda försvarsbeslut. Nedsättningen ska ske på så sätt att det bokförda värdet för de berörda försvarsfastigheterna minskas på balansräkningen med samma belopp som nedsättningen minskar statskapitalet
på balansräkningen. För sådan fast egendom som har karaktären av verksamhetstillbehör, och som
Fortifikationsverket övertar till bokfört värde från Försvarsmakten, får nedsättning ske med det
bokförda värdet.
• Fortifikationsverket medges enligt regleringsbrev för år 2016 oberoende av finansieringssätt
nedsätta statskapitalet vid avyttringar med anledning av försvarsbeslut 1996, 2000 samt försvarsbeslut 2004 om de ursprungligen har invärderats eller anskaffats efter 1 juli 1994. Nedsättning av
statskapitalet av ovanstående skäl har under 2016 skett med 4 998 tkr (f å 3 389 tkr).
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Enligt regleringsbrevet för 2016 får Fortifikationsverket behålla överskott av försäljningar av
övnings- och skjutfält inklusive byggnadsobjekt för att bekosta:
• avveckling av fält som varken kan avyttras eller användas,
• avveckling av riskarrenden eller inlösen av mark, t ex inom inarrenderade riskområden,
• avveckling och förvaltning av fält som är under försäljning,
• förädling och avyttring av fält samt
• metod- och teknikutveckling för hantering av oexploderad ammunition (OXA).
Skuld till Riksgäldskontoret, långfristig skuld för fastigheter
I låneskuld till Riksgäldskontoret för fastigheter (10 753 000 tkr) (f å 10 306 000 tkr) ingår lån med
1 394 292 tkr (f å 1 390 842 tkr), vilka är en konsekvens av nedskrivningar av bokförda värden mot
statskapital. Nedskrivning av bokförda värden mot statskapital sker oberoende av finansieringssätt
enligt Undantag från EA-regler. Nedskrivning av bokförda värden mot statskapitalet har år 2016
skett med 3 450 tkr (f å 5 250 tkr) för fastigheter, vilka har anskaffats efter 1 juli 1994 och som har
finansierats med lån i Riksgäldskontoret.
Fordringar och skulder
Fordringarna har upptagits till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalda. I de
fall faktura eller motsvarande inkommit efter brytdag (fastställt 2017-01-05) eller när fordrings- eller
skuldbeloppet inte är exakt känt när bokslutet upprättas, redovisas beloppen som periodavgränsningsposter. Övriga händelser tas upp som fordringar respektive skulder.
Periodavgränsningsposter
En lägsta gräns på 50 tkr finns angiven för att beloppet efter 2017-01-05 ska beaktas som
periodavgränsningspost för skuld. En lägsta gräns på 50 tkr finns angiven för att beloppet efter
2017-01-05 ska beaktas som periodavgränsningspost för fordran.
Avyttrings- och uppdragsprojekt, som faktureras kund, intäktsförs i takt med att arbetet utförs.
Värdering av ofakturerat sker till anskaffningsvärdet och redovisas som övriga upplupna intäkter.
Anläggningstillgångar
Aktier upptas till nominellt värde.
Byggnader, mark och annan fast egendom
I förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (5 kap. 1§) finns ett explicit krav på
tillämpning av komponentavskrivning. Kravet gäller från och med räkenskapsåret 2016.
Fortifikationsverket har tagit fram ett regelverk som gäller från och med 2016. Detta innebär att för
investeringar med entreprenadstart 2016 och som aktiveras under 2016 och där det finns skillnader
i förbrukning av en anläggningstillgångs betydande komponenter, tillämpas komponentavskrivning.
Tillämpningen sker på investeringar som överstiger 3 Mkr. Ingen retroaktiv fördelning på komponenter
kommer att ske på de investeringar som var avslutade eller pågående innan 1 januari 2016 då detta
inte skulle ge en rättvisande bild. Vid utbyte av befintliga komponenter görs en nedskrivningsprövning
utifrån det nya regelverket.
Avskrivning enligt plan sker på byggnaders och anläggningars anskaffningsvärde och beräknad
ekonomisk livslängd enligt nedan.
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och markanläggningar
10-50 år
Lånefinansierade försvarsanläggningar
20-40 år
Anpassningsåtgärder och åtgärder med kortvarigt bruk
10-20 år
Direktavskrivna försvarsanläggningar finansierade med engångshyra
0 år
Byggnader, mark och anläggningar anskaffade före 1994-07-01 har ett invärderat värde grundat på
en bokföringsmässig rekonstruktion av tidigare anskaffningsvärden, med undantag av marken som
marknadsvärderades. Invärderingsprinciperna är godkända av regeringen.
Pågående nyanläggningar aktiveras i samband med tillträde och vid slutligt avslut av investeringen.
I anskaffningsvärdet inräknas del av indirekta kostnader, så kallat administrativt pålägg, 2 % (f å 2%) på
investeringsutgiften. I anskaffningsvärdet inräknas även ränta på kapital under pågående investering.
Räntesatsen är 2 % (f å 3%), se not 2 avseende aktiverad ränta.
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Maskiner, inventarier och installationer mm
Inventarier avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd på tre år eller längre definieras som anläggningstillgångar, och är upptagna
till anskaffningsvärdet vid förvärvstillfället.
Avskrivning enligt plan sker på tillgångens anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd
enligt nedan.
Immateriella anläggningstillgångar
5 år
Övriga inventarier
10 år
Bilar och andra transportmedel
5-10 år
Maskiner
5 år
Datorer och kringutrustning
3 år
Varulager
Varulagret upptas till ett värde grundat på fysisk inventering per balansdagen enligt lägsta värdets
princip. Inkuransbedömning avseende lager för fastighetsdrift har utförts enligt individuell prövning.
Brytdag
Brytdag avseende räkenskapsåret har fastställts till 2017-01-05.

Ersättningar och andra förmåner för av regeringen utsedda ledande befattningshavare
Namn

Förordnande

Period

Ersättning (kr)

Maria Bredberg Pettersson
Johan Davidson

Ledamot i styrelsen

2016-01-01 - 2016-12-31

30 540

Ledamot i styrelsen

2016-01-01 - 2016-12-31

30 512

Monica Haapaniemi

Ledamot i styrelsen

2016-01-01 - 2016-12-31

30 440

Urban Karlström

Generaldirektör

2016-01-01 - 2016-12-31

1 311 401

Lars-Erik Lövdén

Ledamot i styrelsen

2016-01-01 - 2016-12-31

30 704

Maria Norrfalk

Ordförande i styrelsen

2016-01-01 - 2016-12-31

Summa

61 111
1 494 708

Ersättningen har angetts exklusive arbetsgivaravgifter.

Uppdrag som styrelseledamot eller rådsledamot i andra statliga myndigheter
eller som styrelseledamot i aktiebolag
Namn

Myndighet/aktiebolag m m

Maria Bredberg Pettersson

Ekonomistyrningsverkets insynsråd
Finansinspektionen

Johan Davidson

Luftfartsverket
Statens fastighetsverk

Urban Karlström

Första AP-fonden
Forum för Transportinnovation
Arcato AB
Caterva AB
Drive Sweden

Lars-Erik Lövdén

Malmö kommunala bostads AB

Maria Norrfalk

Sveriges lantbruksuniversitet
Macklean AB
Bergvik Skog AB
Econova AB
Maria Norrfalk AB
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Noter till resultat- och balansräkning (tkr)
Not 1
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Hyra och arrende
Ersättning införhyrningar
Ersättning uppdrag
Ersättning direktavskrivna anläggningar
Ersättning skogsbruk
Avyttringsintäkter
Realisationsvinster
Övriga rörelseintäkter
Summa

2016-12-31
2016

2015

2 141 460
586 576
238 528
85 151
40 779
56 344
6 780
4 092
3 159 710

2 145 083
590 471
272 354
67 969
41 298
20 872
23 556
2 257
3 163 860

Motsvarande avskrivningskostnader för ”Ersättning direktavskrivna anläggningar” ingår i not 5.
Enligt ”Ekonomiskt resultat av avyttringsverksamhet” i resultatredovisningen uppgår intäkter av
avyttringsverksamhet till 63 204 tkr. Skillnaden mot avyttringsintäkter i not 1 (6 860 tkr) består av
övriga försäljningar av fastigheter (ej försvarsbeslut) som redovisas som en positiv övrig driftkostnad (5 470 tkr) not 4 samt av intäkter för förvaltning av uppsagda fastigheter.
Not 2			
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Riksgäldskontoret, räntekonto
4 089
Riksgäldskontoret, ränta lån fastigheter
16 229
268
Riksgäldsk. ränta på lån för inv. i förv.ändamål
350
Dröjsmålsränta
116
153
Övriga finansiella intäkter
10
9
Summa
16 705
4 519
Räntekostnader
Riksgäldskontoret, räntekonto
Riksgäldskontoret, ränta lån fastigheter
Riksgäldsk. ränta på lån för inv. i förv.ändamål
Övriga räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Aktiverad ränta pågående nyanläggningar
Summa
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5 013
107 586
282
595
-16 121
97 355

2 820
141 515
139
392
-19 529
125 337

Not 3			
Kostnader för personal
Lönekostnader exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal
267 235 tkr (f å 261 995 tkr). Motsvarande lönekostnader för styrelse och uppdragstagare 216 tkr
(f å 274 tkr).

2015-12-31

Not 4
Övriga driftkostnader
Införhyrningar
580 835
586 253
Media
403 638
370 425
Köpta tjänster, planerat underhåll
316 318
369 693
Köpta tjänster, uppdrag
157 422
189 459
Köpta tjänster, drift
122 823
124 029
Köpta tjänster, avyttring
47 396
39 329
Köpta tjänster, övrigt
82 971
89 270
Materialkostnader egna fastigheter
43 521
47 421
Förbrukningsinventarier och kontorsmaterial
23 445
21 020
Skog
9 432
9 628
Realisations-/utrangeringsförluster
3 748
1 417
Övriga kostnader
75 814
70 922
Summa
1 867 363
1 918 866
Köpta tjänster, planerat underhåll, har minskat med 53 375 tkr i jämförelse med 2015. Större delen
av minskningen beror på att Fortifikationsverket från och med 2016 infört komponentredovisning
vilket innebär att utbyte av komponenter på anläggningar hanteras som investeringar.
Not 5
Av- och nedskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar
1 571
Byggnader och markanläggningar, invärderat
104 712
Byggnader och markanläggningar, lånefinansierat
524 560
Byggnader och markanläggningar, direktavskrivet
85 151
Maskiner, inventarier, installationer m m
23 755
Summa
739 749

1 731
116 863
505 847
67 969
26 329
718 739

Not 6			
Verksamhetsutfall
I verksamhetsutfallet ingår resultatet för fastighetsförsäljningar.
Intäkter fastighetsförsäljningar
44 761
27 512
Kostnader fastighetsförsäljningar
-10 186
-2 026
Resultat fastighetsförsäljningar
34 575
25 486
Not 7
Periodens kapitalförändring (avgiftsbelagd verksamhet)
Inleverans beräknat avkastningskrav
Inleverans överskott övriga fastighetsförsäljningar
Kapitalförändring efter inleveranser

103 682
-118 653
-5 835
-20 806

25 134
-33 946
-19 539
-28 351

Reservering överskott FB 00
-1 904
Reservering överskott FB 04
-4 601
Reservering överskott övnings- och skjutfält FB
-22 237
Proj.kostnader täckta av medel från förvarsbeslut 1996, 2000 och 2004 31 975
Disponibel kapitalförändring
-17 573

-97
-5 850
24 053
-10 245

Från och med budgetåret 2016 ska Fortifikationsverket inleverera en avkastning om 3,8 procent
på 30 procent av myndighetens genomsnittliga lån i Riksgäldskontoret. Budgetåret 2015
inlevererades en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital om 4,2 procent.
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2016-12-31

2015-12-31

Not 8
Årets kapitalförändring
Årets kapitalförändring påverkas endast av intäkterna från fastighetsförsäljningarna samt
försäljningsomkostnader till följd av försvarsbesluten. Fortifikationsverket får i enlighet med
skrivningar i regleringsbrev nedsätta statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelsetid,
med det bokförda värdet för respektive objekt som omfattas av försvarsbesluten 2000 och 2004.

Byggnader och markanläggningar, lånefinansierat
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar

Nedskrivna bokförda värdens fördelning är:
Försvarsbeslut 2000
Försvarsbeslut 2004
Övnings- och skjutfält
Summa

261
2 985
957
4 203

20
3 369
3 389

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Periodens avskrivningar
Avyttringar och utrangeringar

4 432
6 173
26 369
36 974

100
5 920
6 020

Bokfört värde

81 140
6 438
-5 270
82 308

83 755
2 151
-4 766
81 140

-78 411
-1 571
5 270
-74 712

-81 447
-1 730
4 766
-78 411

7 596

2 729

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Periodens avskrivningar
Avyttringar och utrangeringar
Bokfört värde
Not 10
Byggnader och markanläggningar, invärderat
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar

Jämförelsevärden för 2015
är korrigerat med 157 tkr från
ackumulerade avskrivningar
till ackumulerade anskaffningsvärden.
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Bokfört värde

77
2 481
2 558

Not 9
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar

1)

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Under året återförda nedskrivningar

Utan hänsyn tagen till det särskilda undantaget från EA-regler hade realisationsresultatet
av försvarsbeslutsförsäljningar uppgått till följande:
Försvarsbeslut 2000
1643
Försvarsbeslut 2004
1615
Övnings- och skjutfält
21 279
Summa
24 537

Försäljningsintäkter för fastigheter till följd av försvarsbeslut fördelas
Försvarsbeslut 2000
Försvarsbeslut 2004
Övnings- och skjutfält
Summa

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Periodens avskrivningar
Avyttringar och utrangeringar

7 990 193
-23 580
7 966 613

8 016 373 1)
-26 180
7 990 193

-7 442 236
-104 712
22 973
-7 523 975

-7 351 261 1)
-116 863
25 888
-7 442 236)
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Byggnader och markanläggningar, direktavskrivet
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Periodens avskrivningar
Bokfört värde
Mark och annan fast egendom
Ackumulerade anskaffningsvärden, invärderat
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade anskaffningsvärden, lånefinansierat
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar

2016-12-31

2015-12-31

-6 858
71
-6 787

-6 858
-6 858

435 851

541 099

12 669 813
470 321
-15 559
13 124 575

11 847 853
826 432
-4 472
12 669 813

-4 717 070
-524 560
9 040
-5 232 590

-4 213 078
-505 847
1 855
-4 717 070

7 891 985

7 952 743

2 263 796
85 151
2 348 947

2 195 827
67 969
2 263 796

-2 263 796
-85 151
-2 348 947

-2 195 827
-67 969
-2 263 796

0

0

1 290 497
-1 547
1 288 950

1 290 991
-494
1 290 497

337 953
34 881
-536
372 298

251 608
86 345
337 953

Bokfört värde
1 661 248
1 628 450
			
Summa bokfört värde totalt
9 989 084
10 122 292
Taxeringsvärde
( Avser fastigheter som medför fastighetsavgift/fastighetsskatt.)

271 034

293 158
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2016-12-31

2015-12-31

Not 11
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar

268 742
280 521
12 545
15 183
-12 295
-26 962
268 992
268 742
Ackumulerade avskrivningar			
Vid årets början
-201 619
-202 245
Periodens avskrivningar
-23 755
-26 329
Avyttringar och utrangeringar
11 525
26 955
-213 849
-201 619
Bokfört värde

55 143

656 401
942 647
1 038 525
626 389
-505 202
-912 635
1 189 724
656 401
Anskaffningsvärden, direktavskrives			
Vid årets början
277 406
192 719
Periodens upparbetning
140 160
152 656
Aktivering
-85 151
-67 969
332 415
277 406

Not 13
Andra långfristiga värdepappersinnehav
AB Svensk Byggtjänst (900 st aktier á nom. 200 kr).
Bokfört värde
Not 14
Andra långfristiga fordringar
Enköping energiverk
Bokfört värde
Not 15
Varulager och förråd
Driftlager drivmedel
Driftlager eldningsolja
Driftlager övrigt
Summa

FORTIFIKATIONSVERKET

1 522 139

2016-12-31

2015-12-31

Not 16
Fordringar hos andra myndigheter
Kundfordringar
Mervärdesskatt
Övriga fordringar hos andra myndigheter
Summa

153 511
114 132
825
268 468

147 770
89 346
817
237 933

Not 17
Förutbetalda kostnader
Införhyrningar
Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

116 783
24 771
4 446
146 000

105 167
20 685
5 067
130 919

30 210
18 610
665
6 603
24 441
80 529

25 533
17 577
3 635
2 659
49 404

67 123

Not 12
Pågående nyanläggningar
Anskaffningsvärden, löpande
Vid årets början
Periodens upparbetning
Aktivering

Bokfört värde
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Not 18
Övriga upplupna intäkter
Upplupna intäkter avyttring
Ej fakturerade avyttrings- och uppdragsprojekt
Mediareglering
Införhyrningar reglering
Övriga upplupna intäkter
Summa

Upplupna intäkter avyttring avser summan av pågående fastighetsförsäljningar där nettot av
intäkter och kostnader är en fordran.
I posten ”Ej fakturerade avyttrings- och uppdragsprojekt” ingår uppdragsprojekt samt avyttringsprojekt i form av rivning och återställande som faktureras Försvarsmakten.

933 807
Media regleras mot FM, FMV, FRA och FOI varje år samt införhyrningar mot FM och FMV. Om den
totala kostnaden är högre än den erhållna ersättningen under bokföringsåret, redovisas en fordran
per kund.

180
180

180
180

0

1 579
1 579

10 539
8 465
1 871
20 875

8 537
9 242
2 515
20 294

I övriga upplupna intäkter ingår en upplupen intäkt avseende betalplan för nyanskaffningar engångshyra på 22 000 tkr mot FM. Motsvarande post redovisas som skuld, se not 28.
Not 19
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Limit räntekontokredit 20 Mkr (f å 20 Mkr).
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Not 20
Myndighetskapital
Statskapital

Ingående balans 2016

461 307

Föregående års kapitalförändring
Amortering avkastningspliktigt statskapital

Överskott
av
fastighetsförsäljningar FB

Balanserad
kapitalförändring

Kapitalförändring
enligt
resultaträkningen

Summa

514 348

262 695

25 134

1 263 484

-18 106

43 240

-25 134

0

-107 374

-107 374

Nedskrivning avyttring m a a Försvarsbeslut

-4 998

-4 998

Amortering energilån

-1 620

-1 620

Inleverans avkastningskrav avs 2015

-8 946

-8 946

Inleverans avkastningskrav avs 2016

-89 250

-89 250

Inleverans överskott övr. fastighetsförsäljn.

-19 539

-19 539
103 682

103 682

Summa årets förändring

Årets kapitalförändring
-113 992

-18 106

-74 495

78 548

-128 045

Utgående balans 2016

347 315

496 242

188 200

103 682

1 135 439

2016-12-31
Not 21
Statskapital
Avkastningspliktigt statskapital
Ej avkastningspliktigt statskapital, avser
-Aktier i AB Svensk Byggtjänst
-Energilån Enköpings Energiverk
-Invärderad konst
Bokfört värde
Den beräknade avkastningen på statskapitalet
Not 22
Överskott av fastighetsförsäljningar
Disponeras för;
Avveckling av lokaler, mark och anläggningar
Avveckling av fält samt metod- och teknikutveckling OXA
Summa

2015-12-31

347 085

459 457

180
50
347 315

180
1 620
50
461 307

-118 653

-33 946

285 616
210 626
496 242

303 530
210 818
514 348

Enligt regleringsbrevet får överskott från fastighetsförsäljningar som är uppsagda m a a försvarsbeslut disponeras för framtida kostnader för bl a avveckling av lokaler, mark och anläggningar. Vid
årets ingång fanns 285 616 tkr avsatt för avveckling av lokaler, mark och anläggningar. Per 201612-31 minskar dispositionen med 6 513 tkr.
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Not 23
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Ingående avsättning
+ periodens pensionskostnad
- periodens pensionsutbetalningar
Utgående avsättning

2016-12-31

2015-12-31

11 124
-3 627
-4 731
2 766

9 509
4 176
-2 561
11 124

Del av pensionsavsättningen som förväntas förfalla inom ett år uppgår till 1 839 tkr (f å 7 127 tkr).
Den positiva pensionskostnaden beror till största del på överreservering av särskild pensionsersättning i samband med omorganisationen 2015 (3 472 tkr).
Not 24			
Övriga avsättningar
Avsättning för kompetensutveckling
7 138
6 357
Summa
7 138
6 357
Avsättning för lokalt omställningsarbete har skett löpande med 0,3 % av skattepliktig lön. Uttag
av medel sker löpande enligt särskild överenskommelse med arbetstagarorganisationerna. Den del
som förväntas förfalla inom ett år uppgår till 360 tkr ( f å 280 tkr).
Not 25
Skuld till Riksgäldskontoret, långfristig
Låneram för investeringar i inventarier (enl 7 kap.1 § budgetlagen)

115 000

115 000

Vid årets början
Årets amorteringar
Bokfört värde

69 751
-10 949
58 802

76 064
-6 313
69 751

Låneram för investeringar i fastigheter (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)11 700 000

11 700 000

Vid årets början
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
Bokfört värde

10 306 000
12 927 000
-12 480 000
10 753 000

10 092 000
7 486 000
-7 272 000
10 306 000

10 811 802

10 375 751

70 970
15 578
7 442
225
94 215

57 605
18 525
7 619
225
83 974

Summa
Not 26
Skulder till andra myndigheter
Mervärdesskatt
Leverantörsskulder
Skuld för sociala avgifter
Övriga skulder
Summa

Överskott från försäljningar av övnings- och skjutfält får disponeras för bl a avveckling av fält och
metod- och teknikutveckling för hantering av oexploderad ammunition (OXA). Vid årets ingång
fanns 210 626 tkr avsatt för avveckling av fält och metod- och teknikutveckling för hantering av
OXA. Per 2016-12-31 ökar dispositionen med 3 280 tkr.
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2016-12-31

2015-12-31
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5 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER FRÅN RESULTATRÄKNING,
BALANSRÄKNING OCH ANSLAGSREDOVISNING
ÅRSREDOVISNING 2016

(tkr)

2016

2015

2014

2013

2012

Beviljad

11 815 000

11 815 000

11 640 000

11 240 000

10 324 000

Utnyttjad

10 811 802

10 375 751

10 168 064

9 708 452

9 483 320

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

0

0

0

0

0

Budget enligt regleringsbrev

3 239 176

3 258 022

3 381 653

3 442 572

3 467 049

Utfall

3 177 498

3 173 054

3 270 483

3 438 812

3 471 567

5 013

2 820

0

0

0

-

4 089

5 280

11 766

15 958

Låneram i Riksgälden

Not 27		
Upplupna kostnader			
Semesterlöneskuld inkl sociala avgifter
31 598
34 166
Upplupna löner inkl sociala avgifter
3 456
1 728
Räntekostnader Riksgäldskontoret
36 174
42 069
Media
30 395
29 142
Mediareglering
10 946
41 978
Införhyrningar reglering
323
1 558
Planerat underhåll
6 453
7 965
Övriga upplupna kostnader
44 587
19 977
Summa
163 932
178 583
Media regleras mot FM, FMV, FRA och FOI varje år samt införhyrningar mot FM och FMV. Om den
totala kostnaden är lägre än den erhållna ersättningen under bokföringsåret, redovisas en skuld
per kund.
Under övriga upplupna kostnader redovisas en hyresreducering för 2016 mot FM och FMV på
totalt 30 000 tkr (f å 0 tkr).
Not 28
Övriga förutbetalda intäkter
Förskottshyra Kallax flygplats
Förskottshyra bansystem Ronneby
Förskottshyra flygledartorn Luleå-Kallax
Förskottshyra Sjöfartsverket
Betalplan för nyanskaffningar med engångshyra
Övriga förutbetalda hyresintäkter
Summa

Beviljad
Maximalt utnyttjad under året
Avgiftsintäkter

Räntekonto
Räntekostnader
Ränteintäkter
Anslagskredit

37 457
2 010
4 272
775
327 923
25 989
398 426

45 089
2 412
4 509
1 550
269 828
29 604
352 992

Betalplan för nyanskaffningar avser fakturering på ej avslutade projekt. Se även not 1 och 5
avseende direktavskrivna anläggningar.
Not 29
Övriga ansvarsförbindelser
Mark med oexploderad ammunition (OXA) kan innebära framtida åtaganden för riskreducerande
åtgärder och återställande av sådan mark. Storleken på åtagandet kan inte redovisas med
tillförlitlighet då det föreligger stor komplexitet avseende bl a ansvarsfördelning och arbetsmetoder samt möjligheten till framtida användning och exploatering av fastigheterna med
acceptabel risk.
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Kontokrediter hos
Riksgäldskontoret

Beviljad

-

-

-

-

-

Utnyttjad

-

-

-

-

-

Anslagssparande

-

-

-

-

-

Belopp intecknat för framtida
åtagande

-

-

-

-

-

Antal årsarbetskrafter

604

592

631

615

623

Medelantal anställda

611

606

648

635

644

3 704

3 891

3 740

3 889

3 887

Årets kapitalförändring

103 682

25 134

1 024

126 846

235 046

Balanserad kapitalförändring

188 200

262 696

281 563

253 731

239 337

Utgående reservationer

Personal

Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring
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Fortifikationsverkets arbete
med att säkerställa god
intern styrning och kontroll
Inledning
Fortifikationsverket omfattas från och med
1 januari 2015 av förordningen om intern
styrning och kontroll, även kallad FISK.
Med intern styrning och kontroll menas i
detta sammanhang den process som syftar till
att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör
kraven i 3§ myndighetsförordningen (MF).
Förenklat innebär arbetet med FISK att myndigheten ska upprätta en riskanalys där risker ska
identifieras, värderas, hanteras eller accepteras.
Syftet med att upprätta riskanalys enligt FISK
är att identifiera omständigheter som utgör
en risk för att kraven i 3§ MF inte fullgörs dvs
rättvisande redovisning, effektivt, hushålla med
resurser och enligt gällande rätt.
Omständigheter är en risk när de påverkar
möjligheten att fullgöra uppgifterna, nå målen
eller genomföra uppdragen för verksamheten.
Riskanalysen ska omfatta all verksamhet som
myndigheten bedriver och ansvarar för, vilket
innebär att även outsourcad verksamhet och
liknande ska beaktas. Generaldirektören anger
riktlinjerna för arbetet i ett styrande dokument.
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Riskanalys
Arbetet med riskanalys har genomförts centralt
inför respektive års verksamhetsplaneringsarbete men har under 2016 även genomförts
inom hela organisationen inför verksamhetsplaneringsarbetet 2017, en avstämning har
därefter gjorts av den centrala riskanalysen.
Efter halvårsdialogen beslutades att riskarbetet
framöver ska genomföras löpande med kvartalsvis avstämning.
Utbildning och information för genomförande
av riskanalys har genomförts dels vid chefsmöte i september och dels i anvisningarna för
verksamhetsplaneringen.

Uppföljning av riskerna
Riskerna följs upp och stäms av kvartalsvis från
och med verksamhetsåret 2016. På detta sätt
har verket etablerat en mer aktiv riskhantering.
Den mer aktiva riskhanteringen gör nu att
myndigheten snabbare kan fånga upp eventuella risker från tillkommande händelser som
påverkar verksamheten.
I planeringssystemet har kopplingar skapats
mellan risk och riskreducerande aktivitet för att
förbättra uppföljningen.

Arbetet med riskreducerande åtgärder har gett
resultat under året och för att nämna ett par
exempel:
• Omorganisationen med ett förändrat kundfokus har givit resultat och vi har bra ingångsvägar mot vår huvudkund Försvarsmakten.
Även samarbetet med andra kunder fungerar
bra och vi har bland annat tecknat huvudöverenskommelser med PTS och FRA. Tidiga
skeden och designarbete, vilka bland annat
syftar till att säkerställa den bästa lösningen
för kunden, har kommit igång ordentligt
och fungerar nu bra. Med hänsyn till ovan
genomförda åtgärder så har vi accepterat
risken kring att vi inte stödjer våra kunder i
bedömningar hur kommande verksamhetsförändringar påverkar lokalbehovet.
• Funktionen tjänsteman i beredskap (TiB)
har varit i drift sedan våren. Rakelupphandlingen är slutförd och Rakeltelefoner finns
att tillgå för TiB funktionen. Arbete har nu
kommit så pass långt att risken att FORTV
inte kan bidra i kris- och beredskapsarbetet
fullt ut accepterats.

Styrelsens ledamöter Lars-Erik Lövdén, Maria Bredberg Petterson, Urban Karlström, Maria Norrfalk, ordförande,
Johan Davidson och Monica Haapaniemi.

Årsredovisningens
undertecknande
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt
av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Vi bedömer att den interna
styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.
2017-02-15
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Adress: Fortifikationsverket, 631 89 Eskilstuna
Telefon: 010-44 44 000
Webb: fortifikationsverket.se
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