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ingenjör i region Öst, framför Karlbergs
slott i Stockholm. Under 2017 har vi
börjat byggnationen av ett nytt elevhem
på Karlberg. Elevhemmet Dianeberg
ska i första hand nyttjas av kadetter
studerande på officersprogrammet vid
Militärhögskolan.
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I oktober invigdes den nya helikopterhangaren
på Ronnebys flygflottilj. Här ses GD Urban Karlström,
ÖB Micael Bydén och Christer Sundin, från FMV.

Ett händelserikt 2017
Under året har flera stora nyinvesteringar blivit färdiga efter flera års planering och byggnation.
Ett av årets stora glädjeämnen var invigningen av de nya helikopterhangarerna i Kallinge. Det var
med stolthet som jag överlämnade den symboliska nyckeln till flottiljchefen och inför försvarsmaktens personal med ÖB i spetsen och övriga, kunna konstatera att vi levererat i tid och utan
att överskrida budget. Genom hårt arbete och noggrann planering har vi under året genomfört
investeringar och underhållsinsatser på rekordnivåer.

O

mställningen i försvarssektorn är nu snabb
och omfattande på grund av det förändrade säkerhetsläget. Vi märker det hos de
olika försvarsmyndigheterna. Vi måste följaktligen
öka resurserna för att kunna leverera i tid och med
kvalitet. För våra medarbetare som tidigare satt upp
till salu-skyltar runt om i landet gäller idag förvärv
snarare än försäljning.
Vår kompetens inom fortifikation efterfrågas både
militärt och civilt. Vi arbetar med design av morgondagens anläggningar, planerar för höjda beredskapskrav och vi går igenom behovet av att krigsplacera
personal. Det omfattande arbetet att bygga upp ett
starkt totalförsvar påverkar allt mer vår verksamhet
och vilka krav det ställer, inte bara i fred utan även
under höjd beredskap och krig.
Processer och nätverk
Internt har vi bedrivit ett ambitiöst arbete med att
utveckla och säkra våra arbetsprocesser. Det är ett
led i den ständiga effektiviseringen. Hållbarhetsperspektiven har konsoliderats i ny organisation.
Vi har fördjupat våra kundrelationer. Driftstrategin
har börjat implementeras. Vårt nätverksbyggande
fortsätter och vi etablerar ett allt djupare samarbete
med olika myndigheter och forskningsinstitut. Våra
internationella nätverk stärks, våra nordiska och
baltiska kollegor bjöds t.ex. på ett efterfrågat studiebesök på Gotland och det senaste samarbetsavtalet
slöts i höstas med Tyskland.

FORTIFIKATIONSVERKET

Värdegrund
En helt avgörande framgångsfaktor är kunniga och
engagerade medarbetare. Vi har under året arbetat
med värdegrundsfrågor i vardagssituationer och
lanserat ett brett arbete för att visa på allt vi kan vara
stolta över i vår verksamhet. Medarbetarindex har
utvecklats i positiv riktning under året.

Stafettväxling
Det här blir det sista förordet för mig. Jag vill tacka
alla som jag träffat, arbetat med och som bidragit till
att vi nått dit där vi nu befinner oss. Ingen nämnd –
ingen glömd. Under mina dryga sex år har vi gått från
beslutad nedläggning till nystart. Vi har utvecklat
en långsiktig strategi utifrån uppdraget att skapa en
modern, effektiv och hållbar verksamhet. Fokus ligger
på att leverera ökad nationell försvarsförmåga, bli
en strategisk fastighetsägare samt en innovativ och
grönare förvaltare.
Jag kommer nu att lämna över stafettpinnen. Men
loppet fortsätter och hastigheten ökar. Fortifikationsverkets uppgift är stor och central i arbetet att bygga
ett starkt totalförsvar åt hela Sveriges befolkning i en
allt mer orolig tid.

Urban Karlström, generaldirektör
FORTIFIKATIONSVERKET

Rustningshallen i Skredsvik, Bohuslän, var ett av fyra objekt
som nominerades till Fortifikationsverkets arkitekturpris 2017.

Resultatredovisning
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Fortifikationsverkets
strategi 2020

Vårt uppdrag
ningar för ny verksamhet hos kunderna.
Vårt specialistområde är skydds- och anläggningsteknik. Den kompetensen ska komma, inte
bara försvarsmakten, utan hela samhället till
godo. Vi är också en del av Sveriges krisberedskap, där vårt fokus är teknisk infrastruktur.
Fortifikationsverket har cirka 620 anställda
och finns över hela Sverige där försvaret har
verksamhet.

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 förutsätt-

Vårt uppdrag innebär att balansera tre strategiska målbilder
med och mot varandra. De tre målbilderna är följande:
◗

En strategisk fastighetsägare
Vi ska vara en långsiktig fastighetsägare och utveckla värdet
på de fastigheter vi förvaltar.

◗

En partner för ökad försvarsförmåga
Vi ska vara en partner inom försvarsfamiljen och bidra till
ökad försvarsförmåga.

◗

En hållbar och innovativ fastighetsförvaltare
Vi ska hitta smarta lösningar i vår förvaltning som leder oss
och våra kunder mot en hållbar framtid.

Framgångsfaktorer för att uppnå våra strategiska mål
• En arbetsgivare med gott ledarskap och medarbetarskap
• Vår värdegrund
• En lärande organisation
• En kommunicerande organisation

Vår organisation
STYRELSE
INTERNREVISOR
GENERALDIREKTÖR
STRATEGISKA
AVDELNINGEN
KUND- OCH
FASTIGHETSÄGARENHETEN

FÖRVALTNINGSAVDELNING

VERKSAMHETSSTYRNING

PROJEKTAVDELNING

FÖRVALTNINGSSTAB

INVESTERING

DOMÄN

FÖRÄDLING/
FÖRSÄLJNING

JURIDIKSTAB

UTVECKLINGSAVDELNING
SPECIALIST

AVDELNINGEN FÖR
VERKSAMHETSSTÖD

HR

UPPHANDLING

KOMMUNIKATION

SERVICECENTER

REGION X 6

DOKUMENTATION

DRIFTDISTRIKT

HR- OCH KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN

EKONOMI

ANALYS- OCH KONTROLL

FÖRVALTNINGSSTÖD
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GD STAB
SÄKERHETSENHET

IT

Organisationsstruktur 2017

FORTIFIKATIONSVERKET
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Strategi 2020
Vi har nu kommit halvvägs gällande vår strategi 2015-2020. Målen i Strategi 2020 har under året
bearbetats i verksamhetsplaneringsarbetet. Detta genom att strategins övergripande mål har
översatts till mätbara mål och åtgärder för att säkerställa både kärnverksamhetens genomförande och utvecklingsinsatser fram till och med utgången av 2020. Verksamhetsplaneringen
görs numera i ett flerårigt perspektiv och utifrån det har styrelsen beslutat om en årlig verksamhetsplan för 2018. Nedan presenteras våra strategiska områden och framgångsfaktorer i stora
drag och vad som pågått under året. Många av aktiviteterna som nämns nedan återkommer
längre fram i årsredovisningen med mer detaljerad redovisning.

FORTIFIKATIONSVERKET

En strategisk fastighetsägare
För att öka kundnöjdheten och tillmötesgå
ägarens krav på god resurshushållning och
hög kostnadseffektivitet, har vi fortsatt arbetet
med att effektivisera verksamheten och våra
arbetssätt. Det gäller till exempel effektivisering
och utveckling av våra inköp, digitalisering och
implementering av en ny driftstrategi. En del i
att effektivisera och utveckla våra arbetssätt är
att löpande se över och utveckla våra processer.
Under 2017 har arbetet med en större processöversyn påbörjats.
Som en strategisk fastighetsägare måste vi ha
en tydlig styrning av hur våra marker, anläggningar och lokaler vidmakthålls och utvecklas.
Vi ska långsiktigt säkerställa värdet på fastigheterna och för att göra detta arbetar vi med
strategiska fastighetsplaner. Under året har
Fortifikationsverket tagit fram strategiska fastighetsplaner för område Umeå, för Stockholm
väst samt för Eksjö garnison.
För att utveckla leveransen till våra kunder
och uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd
har vi tagit fram förslag till reviderad hyresmodell. Avsikten är att modellen ska vara administrativt enklare och lättare att kommunicera
och den ska innehålla incitament för lokaleffektivisering.

En partner för ökad försvarsförmåga
Vårt grunduppdrag är att leverera lokaler, anläggningar och övrig infrastruktur för försvarssektorns behov. Med anledning av det förändrade omvärldsläget så är en av våra största
utmaningar att ha tillräckligt med resurser för
att hantera ett ökat behov av leveranser kopplat
till upprustningen av det militära försvaret. För
att klara av att leva upp till de krav som ställs på
oss har vi bland annat förstärkt organisationen
för investeringsverksamheten under året.
Vi har även under året bedrivit fortifikatoriskt utvecklingsarbete för att kunna
tillhandahålla fortifikatorisk kompetens för
Försvarsmaktens och för övriga samhällets
behov. Vi är expertmyndigheten inom skyddsoch anläggningsteknik. För att lyckas vara det
krävs kontinuerlig kompetensutveckling och
utbyggnad inom det fortifikatoriska området.
All nödvändig kompetens kommer inte att finnas inom Fortifikationsverket och vi har därför
fortsatt vår utveckling och samverkan inom
det fortifikatoriska området både i Sverige och
utomlands.
En hållbar och innovativ fastighetsförvaltare
Vi har under året påbörjat att anpassa oss
utifrån Agenda 2030. Som ägarföreträdare för

statliga fastigheter har vi ett stort ansvar för att
undersöka, och åtgärda förorenade områden
där risken för läckage eller framtida spridning
är stor. PFAS frågan har varit aktuell under året
och kommer fortsatt vara en stor fråga de kommande åren likaså riskreducerande åtgärder
med anledning av oexploderad ammunition
(OXA). Vi har under flera år arbetat framgångsrikt för att få en fossilfri uppvärmning av våra
lokaler på öppet bestånd och går nu in i slutfasen mot målet att uppvärmningen ska vara helt
fossilfri till 2020. Arbetet med att impementera
vår energistrategi fortsätter.
För att kunna fullfölja vårt uppdrag och vara
en hållbar och innovativ fastighetsförvaltare,
behöver vi kunna fånga upp utvecklingen inom
Fortifikationsverkets verksamhetsområde. Det
är nödvändigt för att klara verkets långsiktiga
uppdrag. Därför genomför vi kontinuerligt
omvärldsanalyser och studier. För den nuvarande verksamheten inom Fortifikationsverket har
fyra strategiska utvecklingsområden identifierats. Dessa fyra områden är:

•
•
•
•

Fortifikatorisk kompetens
Energi
Miljö
Digitalisering

Under året har fyra arbetsgrupper arbetat med
att ta fram en utvecklingsplan för vart och ett
av de strategiska områdena. Utvecklingsplanen
ligger till grund för hur Fortifikationsverket
prioriterar utvecklingsverksamheten.
Framgångsfaktorer
Ett gott ledarskap och engagemang från medarbetarna är avgörande för att vi ska nå våra
mål. Som ett exempel på arbetet med detta har
ett värdegrundsarbete, med teater som metod,
med syfte att stärka myndighetens värdegrund
genomförts i hela organisationen. Verket har
även genomfört ett arbete med att på nytt
visualisera och levandegöra värdegrunden för
att samtidigt ingjuta framtidstro och stolthet i
organisationen.

FORTIFIKATIONSVERKET

14

2.2 EN STRATEGISK FASTIGHETSÄGARE | ÅRSREDOVISNING 2017

2.2 EN STRATEGISK FASTIGHETSÄGARE | ÅRSREDOVISNING 2017

15

Driftstrategi
Fortifikationsverkets driftstrategi utgör en grund för driftverksamhetens arbete
med att bidra till vår leverans av krigsdugliga anläggningar till det svenska försvaret.
Driftstrategin innebär att kärnverksamheten prioriteras och att kunskapen
om fastighetsbeståndet därmed behålls inom organisationen.
Strategin – ett vägval för driften
Huvuddragen i Fortfikationsverkets driftstrategi är:
• Driften ska fokusera och prioritera tillsyn
och skötsel och dimensioneras för att utföra
detta i egen regi.
• Avhjälpande underhåll och tilläggstjänster
till kund ska i första hand utföras med hjälp
av leverantörer.
• Inom ramen för med kund avtalad jour och
beredskap, kan avhjälpande underhåll och
tilläggstjänster utföras i egen regi om det är
kostnadseffektivt.
• Generell områdesoutsourcing görs inte.

Driftstrategin utgör en vägvisare för hur
Fortifikationsverkets drift ska bedrivas, och
är ett steg på vägen mot ett mer strategiskt
fastighetsägande. 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.

FORTIFIKATIONSVERKET

Implementering av driftstrategin under året
I alla driftdistrikt har vi arbetat med tydlig fokusering på tillsyn och skötsel, och från och med
starten av 2017 gör hela driftverksamheten
systematisk planering i så kallade driftplaner.
Den del av driftstrategin som innefattar att
alla distrikt ska ha en serviceansvarig tekniker
(SAT), har påbörjats.

Under 2017 har vi analyserat vad Försvarsmaktens förslag till beredskapskrav innebär för
driften.

Driftstrategins inverkan på Väg, mark
och park
I juni togs ett inriktningsbeslut när det gäller
driftstrategins inverkan på VMP (Väg, mark och
park). Utgångspunkten är att använda entreprenadtjänst, men anpassat till lokala behov.
Med anpassning till lokala behov menas dels
att Försvarsmaktens säkerhetskrav skiljer sig
mellan olika orter, dels att tillgången till att
köpa tjänster på marknaden ser olika ut runt
om i landet.
Driftstrategin får olika personalkonsekvenser
på respektive distrikt. På flertalet distrikt blir
det aktuellt med kompetensutveckling för att
utveckla verksamheten. Omställningen kommer
att ske successivt under en treårsperiod där
såväl kompetensutveckling som naturlig avgång
kommer att bidra till att ställa om verksamheten och medarbetarna.

Insourcing i Ronneby och Berga
I enlighet med driftstrategin insourcades
driftverksamheten i Ronneby och Berga under
året. Tidigare utfördes driftverksamheten där
av entreprenörer.
I både Berga och Ronneby erbjöds verksamhetsövergång. I Berga resulterade det i att en
drifttekniker följde med, medan hela den befintliga driftpersonalstyrkan i Ronneby gick över
till att bli anställda av Fortifikationsverket.

IT-strategi
Arbete med digitalisering pågår i Fortifikationsverket och IT-strategin utgör en väsentlig del av
planeringsarbetet. Digitala verktyg och en väl fungerande IT-miljö är en förutsättning för fortsatt
effektivisering av verksamheten.

T

vå stora arbeten har startat under 2017.
Det ena är en förstudie med inventering
av hur behoven ser ut vid införande av ett
nytt och förbättrat fastighetsstödsystem.
Det andra är en större informationskartläggning gällande fastighetsförvaltningsinformation,
vilka informationsmängder vi har och behöver
i framtiden samt behov av förbättrad informationsstyrning. Fortifikationsverket har vidare
även haft stort fokus på att utveckla och förbättra

IT-relaterad säkerhet, bland annat har vi gått
igenom säkerheten i lokala byggnadsautomationssystem.
Målbilden för IT-strategin är:
• Verksamhetens behov
• Enkelhet
• Mobilitet
• Säkerhet
• Visualisering

FORTIFIKATIONSVERKET
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Strategiska inköp

F

ortifikationsverket har genomfört en
centralisering av upphandlingsverksamheten under året, enligt beslutad strategi.
Implementeringen av den nya inköps- och upphandlingsstrategin har fortsatt med bland annat
framtagning av kategoristyrning som arbetsmodell för det strategiska inköpsarbetet.
Kategoristyrning innebär att med ett strategiskt förhållningssätt öka fokus på verkets
inköpskostnader och hur det relaterar till det
operativa arbetet. Systemstöd för e-handel med

fakturahantering driftsattes under våren.
Upphandlingsverksamheten centralt är involverad i den regionala planeringen av upphandlingar och inköp genom att regionalt ansvariga
upphandlare har utsetts. På så sätt ska kostnad,
kvalitet och tidplaner säkerställas.
Under året har också befintlig strategi för
inköpsprocessen setts över för att säkerställa
implementering av den nationella upphandlingsstrategin som beslutats av regeringen.

Kris- och beredskapsarbetet

E

n ny krisberedskapsplan har beslutats
under året. Rakeltelefoner har fortsatt
rullats ut i organisationen bland annat till
ledningsgruppen och regioncheferna. Dessutom
har ett pilotprojekt med Rakeltelefoner genom-

förts i region Norr och i domänverksamheten
avseende ökad robusthet och personalsäkerhet.
Pilotprojektet har fallit väl ut och nya arbetsformer och rutiner har utarbetats i projektet.

Totalförsvarsplaneringen

F

ortifikationsverkets roll i totalförsvaret är
att se till att det finns fungerande lokaler
och anläggningar för Försvarsmakten och
myndigheter som direkt stödjer Försvarsmakten. Dessa lokaler och anläggningar ska kunna
utnyttjas i hela konflikskalan.
Under året har vi, kopplat till Fortifikationsverkets roll i totalförsvaret, arbetat fram
underlag avseende Fortifikationsverkets bidrag
och roll i totalförsvaret, konsekvenserna för
Fortifikationsverket om myndigheten skulle bli

FORTIFIKATIONSVERKET

bevakningsansvarig myndighet, samt förutsättningar vid höjd beredskap. Vi har som en del
i detta tagit fram en grund för fortsatt arbete
avseende verksamhet och organisation vid
höjd beredskap, med målet att bättre kunna
möta dagens hotbild och Försvarsmaktens
beredskapskrav. Fortifikationsverket har vidare
under året genomfört och återrapporterat en
analys utifrån de beredskapskrav som Försvarsmakten angett som planeringsförutsättningar
vid höjd beredskap.

Fortsatt effektivisering
och organisationsutveckling
En annan viktig del för att effektivisera verksamheten, förutom arbetet med våra olika strategier,
är att ha väl fungerande ledningssystem. Under 2017 genomfördes en omcertifiering av Fortifikationsverkets ledningssystem, Vårt arbetssätt, för kvalitet och miljö. Omcertifieringen innebar en
mer omfattande revision dels på huvudkontoret i Eskilstuna och dels på flera av våra driftplatser.

R

evisionen visade genomgående en
acceptabel överensstämmelse med
revisionskraven och att processerna i
stort fungerar på avsett vis. Revisorerna gjorde
bedömningen att myndighetens kvalitets- och
miljöledning ligger på förväntad nivå och att
ledningssystemet är ett stöd för verksamheten.
Resultatet visade också att det finns behov av
ytterligare utveckling och förbättring av exem-

pelvis organisationens kvalitets- och miljöprestanda. Fortifikationsverket har under 2017
arbetat aktivt med de åtgärder som finns i den
beslutade handlingsplanen.
Under 2017 har verket även startat ett arbete
med att utveckla och förbättra det befintliga
ledningssystemet. Syftet med det utvecklade
ledningssystemet är att få det mer effektivt och
användarvänligt samt att ledningssystemet på
FORTIFIKATIONSVERKET
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INTÄKTER

3 256

miljoner kronor
(3 178 Mkr)
ett bättre sätt ska klara de krav som ställs på
verksamheten och krav enligt nya ISO standarder. Som start på förbättringsarbetet har en
ny huvudprocesskarta beslutats. Den tydliggör verkets huvud-, styrande- och stödjande
processer.

Ny kontorslösning för
huvudkontoret i Eskilstuna
En layout för det nya kontoret har tagits fram,
baserat på en behovsutredning där bland annat
arbetssätt, mötesstruktur, nyttjandegrad och
behov av olika slag har kartlagts. Syftet är att lokalerna ska utformas så att de på ett bättre sätt
kan bidra till samarbeten och effektiva möten.
Nytt kontor i Stockholm
Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk och
Statens servicecenter har under året samlokaliserat sina kontor i Stockholm, som ett led i att
öka samverkan mellan myndigheterna. Gemensamma funktioner finns i fastigheten för bland
annat reception och konferenscenter.

Fortsatt samarbete med
Statens fastighetsverk
Samverkan med Statens fastighetsverk fortsätter inom administration, förvaltning/drift,
HR, projekt samt energiområdet.
Under 2017 har flera aktiviteter genomförts
för att effektivisera verksamheten bland annat:
• Fortifikationsverket ger Statens fastighetsverks medarbetare en så kallad first-line
support i IT-ärenden. Denna IT-helpdesktjänst utvecklas ständigt, fler och fler ärenden kan lösas.
• Myndighetsgemensamt chefsutvecklingsprogram för samtliga chefer vid Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk och pågår
under åren 2017-2020.
• Inom upphandlingsområdet finns möjligheten att gemensamt upphandla varor och
FORTIFIKATIONSVERKET

tjänster. Under året har exempelvis mobiltelefoner upphandlats.

Utveckling av organisationen
För att klara Fortifikationsverkets uppdrag och
möta förändringar i bland annat försvarspolitiken och krav från kund har justeringar inom
organisationen genomförts. Inom ramen för
den organisationsstruktur som sjösattes i januari 2015 har organisationen vidareutvecklats
genom ett antal större och mindre förändringar
under 2017.

ENERGIANVÄNDNING

INVESTERINGSVOLYM

GWh

miljoner kronor

372
(373 GWh)

Investeringsverksamheten
För att klara ökat investeringsbehov har organisationen setts över. Från och med 2018 kommer
Projektavdelningen att bestå av tre investeringsenheter (idag finns en enhet). Under året
har två chefer rekryterats till de nya enheterna.
Förvaltningsverksamheten
Fortifikationsverket har återtagit driften på
två orter, Ronneby och Berga, vilka tidigare var
outsourcade. Driften på dessa orter har sedan
ett antal år tillbaka varit outsourcade till externa entreprenörer men i enlighet med beslutad
driftstrategi tagits tillbaka i år.

Miljöorganisation
Hur arbetet med miljö ska bedrivas och organiseras inom Fortifikationsverket har varit
föremål för utveckling under året, där miljöresurser har tillförts på ett flertal avdelningar och
ett internt nätverk har etablerats.

Ytterligare förstärkningar
Vidare har löpande anpassning, förstärkning
eller konvertering av befattningar genomförts
för att anpassa organisationen utifrån förändrade förutsättningar, uppdrag och krav. Beslut har
också tagits att förstärka ledningsfunktionen på
Förvaltningsavdelningen.

1 327

2017

(1 179 Mkr)

ÅRET I SIFFROR

ÅRSARBETSKRAFTER

BRUTTOAREA

3 278 327

605

m2

(604)

(3 257 489 m2)

BOKFÖRT VÄRDE
FASTIGHETER

10 359
miljoner kronor
(9 989 Mkr)

*2016 års siffror i svart
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Mkr

Lån i Riksgäldskontoret
för investeringar
i fastigheter

Resultatet i korthet

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

Total omsättning 3,3 miljarder

12 000
11 000
10 000
9 000
8 000

Större delen, 2,4 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 820 miljoner, varav införhyrningar av lokaler med mera till Försvarsmakten och FMV utgjorde 591 miljoner
kronor.

Bokförda värden

7 000

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

6 000
5 000

Investeringsutgifter

Verksamheten avyttring har genererat intäkter för 67,2 Mkr varav 44,1 Mkr avser fastighetsförsäljningar. Resterande intäkter är huvudsakligen ersättning för återställande
och sanering (22,3 Mkr).

Grafen visar utvecklingen under fem år för
investeringsutgifter avseende nybyggnad,
ombyggnad och inköp av fastigheter.

2 000
1 000
0

Resultatet är 43,1 miljoner högre än budget. Resultatet för Förvaltningsverksamheten
är 34,8 miljoner högre och resultatet för Avyttringsverksamheten är 15,5 miljoner
högre. Resultatet för Uppdragsverksamheten är 7,2 miljoner lägre.

2013

Utfall 2017

Resultat

761 575

819 566

816 812

- 752 960

- 818 179

- 807 380

0

8 615

1 387

9 432

-30 000
-60 000

Avyttring1
Intäkter

44 317

67 235

63 204

Kostnader2

- 58 961

- 66 352

- 70 637

Resultat

- 14 644

883

- 7 433

80 994

124 114

103 682

Total

-90 000
-120 000
-150 000
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2
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Kostnader

2016

150 000

Förvaltning
Intäkter

2015

Tkr

Utfall 2016

Re
s

Av de budgeterade kostnaderna avser 25,8 Mkr avveckling av anläggningar och
övnings- och skjutfält, vilka
finansieras med balanserade
medel enligt regeringsbeslut. I utfallet ingår 29,6 Mkr
för avveckling finansierad
med balanserade medel.

Budget 2017

(enl regleringsbrev)

2014

Disposition av resultat

Resultat per verksamhet (tkr)
Verksamhet

n Investeringsutgifter

3 000

Resultat 124 miljoner

Skillnaden mellan avyttringsintäkter i tabellen och
not 1 i resultaträkningen
(4 459 tkr), orsakas av att
försäljningsinkomster för
försäljningar av byggnader
och mark (som inte är enligt
försvarsbeslut), redovisas
som intäkt och reavinsten
redovisas som kostnad i
tabellen. I resultaträkningen
redovisas reavinster som en
intäkt.

n Bokförda värden

4 000

Försäljning av fastigheter 44,1 miljoner

1

n Lån i Riksgäldskontoret
för investeringar
i fastigheter

n 2017 n 2016
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 5,1 Mkr, se
även Not 7 till resultaträkningen.
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Flygledartornet i Vidsel är en investering som avslutats
under året. Flygledartornet utsågs 2017 till vinnare av
Fortfikationsverkets arkitekturpris.
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Förvaltningsverksamhet

Energieffektiviseringsarbete

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.

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.

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 hyresmodellen
En viktig del i ett effektivt fastighetsägande
är att ha en tydlig och enkel hyresmodell som
är kommunicerbar med våra kunder. Hyresmodellen ska ha en administrativ enkelhet,
en förutsägbarhet och främja incitament för
lokaleffektivisering för att på så sätt fortsätta
att utveckla leveransen mot våra kunder. En
reviderad hyresmodell ska skapa en kommunicerad och accepterad gemensam plattform
för fastighetsförvaltning/lokalförsörjning både
internt och externt mot våra kunder.
Under 2016 beslutade Fortifikationsverket,
Försvarsmakten och Försvarets materielverk
(FMV) att gemensamt se över den nuvarande
hyresmodellen.
Under 2017 levererade Fortifikationsverket
ett förslag till reviderad hyresmodell till
Försvarsmakten och FMV.
Nya hyresgäster
Huvudöverenskommelser, det vill säga ett
klargörande av övergripande roll- och ansvarsfördelning samt samarbetsformer mellan mynFORTIFIKATIONSVERKET
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digheterna, har tecknats med SMHI (Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut) och
Luftfartsverket.

NKI – Nöjd kund index
Under hösten 2017 har en 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. Resultatet från undersökningen
2017 ger att NKI har minskat med två enheter
till 57. Servicenivån hos vår personal och vårt
sätt att hantera felanmälan får höga betyg medan vi behöver förbättra arbetet med delaktighet,
inflytande och information till våra kunder.
Statusredovisning, kontrollprogram
och underhållsmodul
Egenkontrollprogram är framtagna och implementerade för det slutna beståndet.
Under året infördes systemstöd för planering av
underhåll där underhållsmodulen till fastighetsstödsystemet har startats upp. Underhållsplaneringen har för det öppna beståndet
planerats in i underhållsmodulen för nästkommande år. Vissa förvaltningsområden har redan
planerat in 6-åriga underhållsplaner i systemet
vilket på sikt är målet för alla våra objekt.
Fortifikationsverket arbetar sedan en tid tillbaka med en modell för förvaltningsstyrning för
slutet bestånd. Modellen har implementerats
för slutet bestånd under 2017.

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 är korrigerad för
ett normalår. Besparingar av verksamhetsenergi
har inte tillgodoräknats. 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 fastighetselen och den uppvärmda ytan löpande.
Enligt Regeringens uppdrag ska år 2013
sättas som referensår vilket här redovisas, se
tabell 1.
Fortifikationsverket arbetar kontinuerligt
med att optimera och funktionsförbättra
befintliga installationer. Vi byter också ut
energikrävande installationer till modern och
energieffektiv teknik och minskar energianvändningen i beståndet succesivt. Genomförande av
åtgärder sker dels som enskilda energiprojekt,
exempelvis genom utbyte av belysning, ventilationsaggregat eller pannanläggningar, dels i stor
omfattning i det fortlöpande underhållsarbetet.
Dessutom i samband med renoverings- och ombyggnadsprojekt, där uttjänt teknik ersätts med
betydligt effektivare lösningar.
Energianvändningen har sjunkit marginellt
under året i jämförelse med föregående år.
Fastighetselen har ökat samtidigt som energi
för uppvärmning har minskat i motsvarande
utsträckning. Ökningen av fastighetselen beror
dels på viss nyproduktion, dels på grund av ökad

År

Energi
GWh

Yta BTA-varm

2013

388,4

2 165 000 (179 kWh/m2)

2014

385,2

2 165 000 (178 kWh/m2)

2015

369,2

2 165 000 (171 kWh/m2)

2016

373,0

2 200 000 (170 kWh/m2)

2017

371,6

2 380 000 (156 kWh/m2)
Tabell 1, Energianvändning

verksamhet hos kunden, bland annat övningen
Aurora.
Energianvändningen per kvadratmeter har
trots utebliven energibesparing minskat avsevärt mellan åren, vilket beror på en stor ökning
av uppvärmd yta. Skillnaden i yta beror dels på
nyproduktion, t.ex. hangaren i Ronneby, men
framförallt på nya ytuppgifter i samband med
arbetet att kvalitetssäkra ytorna i beståndet.
Även om energiarbetet inte kan påvisa några
stora besparingar under året, finns det dock en
rad åtgärder som genomförts lokalt som påvisar
goda resultat för minskad energianvändning.
Bland annat har uppvärmningsenergi minskat
med knappt 8% inom ett förvaltningsområde
beroende på minskade kulvertförluster efter
åtgärder som medfört att kulvertdistributionen
delvis kunnat stänga ner under sommarsäsong
när behovet är lågt.
Under året har även arbetet med underhållsbesiktningar intensifierats och systemstödet har
förbättrats för mer tillgänglig information, detta
gäller också energieffektiviseringsåtgärder.
Möjligheten till att identifiera energieffektiviseringsåtgärder och synliggöra dessa för kalkyl
och analys innan ett genomförande bedöms nu
fortsatt vara riktigt bra.
FORTIFIKATIONSVERKET
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Invigning i Ronneby
Ronnebypaketet är en av de största investeringarna i Fortifikationsverkets historia. Totalt
638 miljoner kronor har investeringarna uppgått till och innehåller bland annat ett nytt flygledartorn, en helikopterhangar, en ny drivmedelsanläggning och ny platta för tunga transportflygplan.

D

en sista delen i projektet var den nya
hangaren och plattor för Helikopterflottiljens sjöoperativa helikoptrar. Det är
den enskilt största delen, som står för mer än
hälften av den totala kostnaden och består av
26 300 kvadratmeter inomhusyta och 45 000

kvadratmeter utomhusyta. Det ger plats för
cirka 20 helikoptrar och 200 personer.
Under 2017 har arbetena med hangarbyggnaden och helikopterplattan färdigställts.
Arbetena har gått enligt plan och både tids- och
kostnadsramar har hållits.

Flygledartornet i Vidsel
Ökade investeringar
Läget i omvärlden och investeringsbehov hos Försvarsmakten gör att Fortifikationsverkets
uppdrag växer. Under 2017 var volymen för investeringarna 1 327 miljoner kronor.
Etablering stridsgrupp på Gotland
Ett exempel på investeringar till följd av det
försvarspolitiska inriktningsbeslutet är nyetableringen på Gotland. Försvarsmakten har
behov av en snabb inflyttning och projektet har
därför en kort genomförandetid, vilket medför
en pressad tidplan. I Fortifikationsverkets hemställan till regeringen beräknas investeringen
för projektet uppgå till 900 miljoner kronor.
Sedan hösten 2017 är den 18:e Stridsgruppen
baserad på Gotland.
För att kunna stödja stridsgruppen med lokaler har Fortifikationsverket under året etablerat
moduler på 2 600 m2 för kontor, matlagning och
omklädnad och en tälthall på 1 000 m2 som ska
tjäna som provisorisk gym- och motionshall. Vi
har även byggt om- och till ett äldre förråd som
FORTIFIKATIONSVERKET

nu används som tillfällig stridsfordonsgarage.
Vi har också byggt ett nytt förråd som delvis har
inretts som provisorisk verkstad åt FMV.
Entreprenadarbeten för vaktbyggnad och
teknikhall har påbörjats under året. Projektering av samtliga byggnader (totalt ca 18 000
m2) som ingår i Gotlandspaketet har slutförts
under året.
Entreprenadupphandlingen av infrastrukturetappen, som är en förutsättning för alla
permanenta byggnader, har blivit överklagad
två gånger och var vid årsskiftet inte löst.
Detta medför att tidplanen för infrastrukturen (el och vattenförsörjning samt vägar, planer
och uppställningsytor) i dagsläget har försenats
med ett år och tidplanen för de permanenta
byggnaderna med ca ett halvår.

I augusti invigdes det nya flygledartornet i Vidsel och i november blev det vinnare av
Fortifikationsverkets arkitekturpris 2017. Provplatsen i Vidsel omfattas av riksintressen
för rennäring och ligger inom Natura 2000 område vilket har krävt extra hänsyn i projektet.

V

idsel är också ett viktigt område för
totalförsvaret. För att ta den viktiga
hänsynen till miljö, naturvård, kulturvård och rennäringen har Fortifikationsverket
haft en omfattande samverkan med Försvarsinspektören och Länsstyrelsen Norrbottens län,
innan byggnadsarbetena kunde starta.

Gammalt torn som inte levde upp
till arbetsmiljökrav
Det gamla tornet på provplatsen i Vidsel
byggdes på 60-talet på enklaste sätt för att klara
dåtidens krav.
Arbetsmiljöverket konstaterade 2011 att
arbetsmiljön i tornet måste förbättras. Framförallt var bullernivån för hög. FMV bedömde
tillsammans med Fortifikationsverket att det
var orimligt att bygga om det gamla tornet,
bland annat för att den nya tekniken kräver mer
utrymme.

Bygget av nytt flygledartorn
I september 2015 togs det första spadtaget i
projektet. Det nya flygledartornets placering
medförde behov av ny infrastruktur, vilket har
inneburit anläggning av nya vägar och ledningar för fjärrvärme, vatten och avlopp.
Även en utbyggnad av flygbasens högspännings- och telekommunikationsanläggning har utförts.
Byggnaden och infrastrukturen stod klar i
december 2016. Under ledning av FMV genomfördes sen de omfattande installationerna av
tekniska system för trafikledning, vädertjänst
och övriga flygplatsfunktioner.
När installationer var klara i juni och allt
var godkänt av Transportstyrelsen, Flyginspektionen och HKV Luftfart kunde det nya
flygledartornet tas i drift.

FORTIFIKATIONSVERKET
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Ekonomiskt resultat
förvaltningsverksamhet

Drift och planerat underhåll

Intäkter och kostnader (tkr)
Budget 2017

(enl regleringsbrev)

Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

2 305 946

2 369 572

2 297 482

2 272 976

- 2 218 923

-2 247 728

- 2 195 799

- 2 246 584

87 023

121 844

101 683

26 393

Resultatet blev 34,8 Mkr högre än beräknat. Intäkterna blev 63,6 Mkr högre och kostnaderna 28,8 Mkr högre.

Intäktsförändringen jämfört med budget
fördelas på:
• Högre intäkter för avslutade direktavskrivna
anläggningar (80,3 Mkr).
• Lägre hyresersättning (14,0 Mkr).
• Lägre intäkter för skogsbruk (2,4 Mkr).
• Lägre intäkter för räntor och övriga ersättningar (0,3 Mkr).

Kostnadsförändringen jämfört med budget
beror på:
• Högre kostnader för avslutade direktavskrivna anläggningar (80,3 Mkr).
• Lägre kostnader för förvaltning av fastigheter
(33,3 Mkr).
• Lägre kostnader för skogsbruk (2,7 Mkr).
• Lägre kostnader för räntor och avskrivningar
(15,5 Mkr).

Kostnader för administration (tkr)
Kostnader

162 227

Utfall 2016

Utfall 2015

153 124

Kostnaderna avser ledning och verksamhetsstöd.

Ny organisation infördes 1 januari 2015 och
alla tjänster inom ledning och verksamhets-

Av förvaltningsverksamhetens kostnader på 2 248 Mkr utgör 1 137 Mkr drift och planerat
underhåll, se prestationer nedan. Kostnader inom förvaltningsverksamheten som inte
redovisas som prestationer är kapitalkostnader (807 Mkr), kostnader för administration (240 Mkr),
kostnader för uthyrning av lokaler till hyresgäster utanför försvarssektorn (51 Mkr) samt
kostnader för förvaltning av skog (15 Mkr).
De väsentligaste prestationerna inom uthyrningen är drift och underhåll av fastigheterna.
Underhållsplaner som samråds med Försvarsmakten tas fram i samband med det årliga
budgetarbetet. Nedan redovisas kostnader för
dessa prestationer. 3

stöd var inte tillsatta. Under 2017 har de
flesta tjänster varit bemannade.

148 402

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.

Drift
Driftkostnaderna omfattar tillsyn och skötsel,
administration av fastigheter, vård av fordon

Kostnader för drift inkl media (tkr)

Tillsyn och skötsel
Övriga driftkostnader

Utfall 2017
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Drift av uppsagda objekt
Summa drift

Utfall
2017

%

Utfall
2016

%

Utfall
2015

%

211 696

27,4

208 060

28,6

217 180

31,0

31 996

4,1

17 839

2,4

9 687

1,4

2 342

0,3

2 287

0,3

2 026

0,3

246 034

228 186

228 893

Reglerbar media

396 645

51,4

374 080

51,4

336 656

48,2

Försörjningsmedia

128 822

16,8

125 654

17,3

133 332

19,1

Summa media

525 467

Totalsumma

771 501

100,0

698 881

499 734
100,0

727 920

469 988
100,0

Kostnaderna har ökat med 43,6 Mkr jämfört med år 2016. Kostnaderna för media har ökat med 25,7 Mkr
och kostnaderna för drift har ökat med 17,8 Mkr. Ökningarna av kostnaderna för media beror främst på höjd
energiskatt på el från 1 juni 2017 men även på grund av högre fasta och rörliga nätavgifter. Nybyggnation och
ökad verksamhet hos kunderna har medfört ökade kostnader för tillsyn och skötsel, vård av fordon samt administration av fastigheter.

Volymer kan inte redovisas
för dessa prestationer.

3
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tekniska egenskaper. Underhållet omfattar
underhållsåtgärder med en periodicitet om ett
år eller längre samt felavhjälpande underhåll.

Planerat underhåll
Det planerade underhållet syftar till att bevara
eller återställa ett objekts värde, funktion och

Kostnader för planerat underhåll fördelat på objektstyp (tkr)

Investeringar
Utgifter fördelade på byggnader- och markanläggningar, mark,
försvarsanläggningar och flygfält (tkr)8
År 2017 Budget

Utfall 2017

Utfall 2016

934 980

525 606

609 411

20 000

104 203

61 712

Försvarsanläggningar

560 000

241 421

146 052

Flygfält

275 020

81 034

97 080

Summa utgifter för anskaffning och utveckling

1 790 000

952 264

914 255

Varav investering av anläggningstillgångar
Byggnader, mark och annan fast egendom

1 790 000

952 264

914 255

1 550 000

824 759

816 806

240 000

127 505

97 449

1 790 000

952 264

914 255

Byggnader och markanläggningar

479 000

542 908

538 136

Försvarsanläggningar

140 000

128 791

75 206

11 000

1

803

630 000

671 700

614 145

410 000

374 386

264 462

350 000

330 631

221 752

60 000

43 755

42 710

Utfall4
2017

%

Utfall5
2016

%

Utfall6
2015

%

244 523

66,8

259 991

63,6

304 907

67,7

Byggnader och markanläggningar

Befästningar

75 150

20,5

83 202

20,4

73 585

16,3

Mark

Vägar och planer

31 052

8,5

48 422

11,9

51 204

11,4

Anordningar 7

15 136

4,2

16 874

4,1

20 551

4,6

365 861

100,0

408 490

100,0

450 247

100,0

Byggnader

Summa
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(enl regleringsbrev)

Anskaffning och utveckling av nya investeringar

Kostnaderna är 42,6 Mkr lägre jämfört med 2016. Införandet av komponentredovisning (1 januari 2016) medför
en omfördelning från kostnader för planerat underhåll till investeringsutgifter.

Finansiering av anskaffning och utveckling
Övrig kreditram (lån i Riksgälden)
Övrig finansiering
Summa finansiering av anskaffning och utveckling
Vidmakthållande av befintliga investeringar

Flygfält
Summa utgifter för vidmakthållande
Varav investering av anläggningstillgångar
Byggnader, mark och annan fast egendom
Finansiering av vidmakthållande
Övrig kreditram (lån i Riksgälden)
Övrig finansiering
Avgifter
I utfallet ingår 65,5 Mkr för
felavhjälpande underhåll
som tidigare år redovisades
som drift.
5
I utfallet ingår 58,8 Mkr för
felavhjälpande underhåll
som tidigare år redovisades
som drift.
6
I utfallet ingår 62,3 Mkr för
felavhjälpande underhåll
som tidigare år redovisades
som drift.
7
Till anordningar hänförs
flygfält, hamnar, kajer,
bryggor, vägbelysning m m.
4

FORTIFIKATIONSVERKET

9

Summa finansiering av vidmakthållande

220 000

297 314

349 683

630 000

671 700

614 145

Summa finansiering totalt

2 420 000

1 623 964

1 528 400

Totala investeringsutgifter

2 200 000

1 326 650

1 178 717

Investeringsutgifterna uppgick till 1 327 Mkr, vilket är 873 Mkr lägre än investeringsplanen (2 200 Mkr).
Investeringsplanen i regleringsbrevet är den plan som lämnades i budgetunderlaget i februari 2016.

Redovisningsstrukturen
infördes år 2016 vilket
medför att jämförelsetal
för år 2015 inte kan lämnas.

8

Planerat underhåll exklusive
felavhjälpande underhåll.

9
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E

n orsak till det lägre utfallet jämfört med
investeringsplanen är att byggstarten för
ett antal investeringar har senarelagts,
vilket medför att utgifterna för dessa investeringar kommer att skjutas fram till kommande
år. Nedan redovisas exempel på utgifter som
ingår i investeringsplanen för 2017 men som på
grund av senare byggstart flyttats till kommande år:

•
•
•
•

Såtenäs, rullbana (147 Mkr),
Karlsborg, investeringar i flygplats (77 Mkr),
Gotland, etablering på Tofta (63 Mkr),
Umeå, inomhusträningsanläggning,
(50 Mkr),
• Såtenäs, dränering av fältytor och stråk
(49 Mkr),
• Karlsborg, hangarer (23 Mkr) samt
• Eksjö, utbildningsanordning för teknisk
tjänst (20 Mkr).

Utgifter för avslutade investeringsprojekt fördelade på byggnaderoch markanläggningar, mark, försvarsanläggningar och flygfält (tkr)10

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

År 2017

År 2016

Antal

10

6

7

Andel av totala antalet investeringar (%)

3,0

2,0

3,0

408,3

258,5

350,4

44,9

29,0

45,1

Utgift (Mkr)
Andel av de totala utgifterna (%)

Objekt

Mark
Försvarsanläggningar
Flygfält
Summa utgifter för anskaffning och utveckling

489 081

78 007

7 662

154 918

102 981

90 009

99 699

645 615

699 423

105

2008

110,1

Ingår i regeringsbeslut
83,4 2012-03-15.

G4697-B

65

2008

71,2

Ingår i regeringsbeslut
50,7 2011-02-10.

Karlskrona

Om- och tillbyggnad
av Silverskjulet

49

2014

49,0

Ingår i regeringsbeslut
49,3 2015-06-11.

Revingehed

Nybyggnad av
spolhall

49

2012

49,8

48,2

Skredsvik

Nybyggnad av förråd
för bl a dykmaterial

39

2012

40,1

Ingår i regeringsbeslut
37,6 2012-05-03.

Elförsörjning Malmen

35

2010

36,2

34,4

Förvärv Hagalund

34

2016

34,0

Ingår i regeringsbeslut
31,5 2016-05-04.

38,0

33,8

Två investeringar
ingår i regeringsbeslut
2013-03-15, ombyggnad rullbana (utfall
26,7 Mkr) och nytt slitlager (utfall 7,1 Mkr).

23,8

Regeringsbeslut saknas
då investeringsavtalet
uppgick till 16,5 Mkr.

22,4

Ingår i regeringsbeslut
2016-11-10.

Malmen
179 546

179 028

82 875

12 539

502

1 429

Summa utgifter för vidmakthållande

262 923

192 996

Totala investeringsutgifter

908 538

892 419

Försvarsanläggningar
Flygfält

Under året avslutades 335 investeringsprojekt till ett värde av 908 Mkr. Av de avslutade investeringarna var
cirka 97 % (av värdet) för Försvarsmakten.

Kommentar

Prisuppr.

Vidmakthållande av befintliga investeringar
Byggnader och markanläggningar

Avslutsutgift

Prisläge

Utfall 2016

322 681

Regeringsbeslut
Utgift

Anskaffning och utveckling av nya investeringar
Byggnader och markanläggningar

År 2015

Utfall (Mkr) för avslutade investeringar över 20 Mkr

Ronneby

Utfall 2017
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Enköping

Nybyggnad av beredskapsanläggning

Malmen
Ombyggnad av rullbana 01-19 och nytt
slitlager taxibana Y
Såtenäs

37

2011

Reparation av bana
11-29
Löpnr 1557

32

2016

32,0

Ingår i regeringsbeslut
2012-11-22.

Ingår i regeringsbeslut
2010-02-17.

Summan av utgifterna
för avslutade investeringar
(908 Mkr) inkluderar
utgifter på dessa investeringar från tidigare år.
Årets investeringsutgifter
(1 327 Mkr) innehåller
utgifter för år 2017 och
som avslutas under året
och utgifter för investeringar som pågår.

10

Redovisningsstrukturen
infördes år 2016 vilket
medför att jämförelsetal för år 2015 inte kan
lämnas.

FORTIFIKATIONSVERKET

FORTIFIKATIONSVERKET

Under försvarsmaktsövningen Aurora 17 var
ett av övningsområdena på och runt Gotland.

Uppdragsverksamhet

36
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Uppdragsverksamhet
Fortifikationsverket genomför uppdrag enligt instruktionen för verket. De olika typerna
av uppdrag är:
• Att hyra in lokaler, arrenden med flera förhyrningar åt Försvarsmakten och 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 fastighetsägare.
• Att bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete för det svenska samhällets behov inom
skydds- och anläggningsteknik samt genomföra övriga uppdrag tillhörande myndighetens verksamhetsområde.

Tilläggstjänster i samband
med Aurora-övningen
För att öka den militära förmågan genomförde Försvarsmakten under september försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år.
Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor deltog samt ett flertal myndigheter
och andra länder. De största övningsområdena var i Mälardalen och Stockholm, på och runt
Gotland samt i Göteborg.

M

älardalsområdet har påverkats mest
av Aurora 17. Vi har där köpt in och
monterat tillfälligt staket, ordnat
insynsskydd på befintligt staket, utökat skyddsobjektsområde med stolpar, staket och skyltar.
Vi har kompletterat och säkerställt elförsörjning samt skyltat upp stabsplatser på övningsområden.
Utöver det har Fortifikationsverket förberett

för tillfälliga start- och landningsplatser för
helikoptrar. I södra Sverige beställdes bland
annat en anpassning för ny tillfällig ledningscentral, beläggningsarbete, el-dragning till
containrar, markberedning för fordonsuppställning samt återställningsarbete.
I övriga delar av landet fick vi några enstaka
mindre uppdrag till ringa belopp. Det handlade
då mest om viss omskyltning.

Ekonomiskt resultat
uppdragsverksamhet
Intäkter och kostnader (tkr)
Budget 2017

(enl regleringsbrev)

Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

761 575

819 566

816 812

851 218

-752 960

- 818 179

- 807 380

- 848 167

8 615

1 387

9 432

3 051

Omfattningen av tilläggstjänster och övriga uppdrag har varit högre än beräknat, se redovisning av prestationer.

FORTIFIKATIONSVERKET

FORTIFIKATIONSVERKET
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Uppdragsverksamhet

P

restationerna redovisas uppdelat på
förhyrningar åt Försvarsmakten och
FMV, tilläggstjänster åt kunder med
upplåtelseavtal och genomförd drift åt andra

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

Kostnader förhyrningar åt Försvarsmakten och FMV (tkr)
Kostnader

Budget 2017

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

580 215

591 305

586 676

591 063

Ökningen 11,1 Mkr jämfört med budget beror huvudsakligen på indexuppräkningar samt tillkommande och
justerade avtal.

I tabellen nedan redovisas avtalsbeloppen för de nio 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

Avtalsbelopp
2017

Avtalsbelopp
2016

Avtalsbelopp
2015

89

88

88

54

54

54

Statens Fastighetsverk (SFV)

Karlsborgs fästning
m fl fastigheter

Försvarets materielverk (FMV)

Tre Vapen,
Stockholm

Specialfastigheter Sverige AB

Tegeludden,
Stockholm

25

24

24

Kungsleden AB

Stenvreten,
Enköping

21

21

22

Saab AB

Malmen, Linköping

16

16

16

Kungsleden Melker AB

Skandiagatan, Arboga

16

16

16

Rikshem Enheten AB

Elevbostäder,
Halmstad

13

13

13

328

326

327

55
39

55

55

39

39

Genomförda tilläggstjänster fördelar sig på tjänster enligt nedan (Mkr)
Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

Tjänster utförda enligt årliga avtal.

26

26

35

Anpassning av lokaler

30

37

27

Kostnader för skador

17

19

18

Verksamhetsel och andra mediakostnader
Övriga tjänster
Summa

Summa

Kostnader

Budget 2017

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

149 079

175 429

185 289

180 483

Kostnaderna blev 26,3 Mkr högre än budgeterat. Utfallet är cirka 10 Mkr lägre än utfallet 2016.

FORTIFIKATIONSVERKET

9

11

77

71

162

168

162

Uppdrag (t ex drift) åt andra fastighetsägare genomfördes till en kostnad av 13,6 Mkr (f å 17,0 Mkr).

Kostnader för övriga uppdrag (tkr)
Kostnader

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

9
80

Budget 2017

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

23 666

51 445

35 415

76 621

Kostnaderna för övriga uppdrag är 27,8 Mkr högre än budget.

Exempel på uppdrag som har tillkommit under
året är:
• Uppdrag åt Försvarsmakten i samband med
nyetableringen på Gotland (13,7 Mkr).
• Uppdrag åt kunder inom det slutna beståndet
(9,9 Mkr).

• Uppdrag åt Försvarets Materielverk
(2,0 Mkr). Avser Silverskjulet i Karlskrona
och ombyggnad av vakt i Kungsängen.

FORTIFIKATIONSVERKET

Avyttringsverksamhet

Under 2017 köpte Östersunds kommun det från OXA (oexploderad
ammunition) röjda området längs strandlinjen på Bynäset.
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Ekonomiskt resultat av
avyttringsverksamhet

F

ortifikationsverket 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 överföringen och då marknadsvärdet på
fastigheten inte överstiger 20 Mkr.
Inga överföringar där bokförda värdet överstiger 10 Mkr har gjorts under åren 2017, 2016
och 2015.

Intäkter och kostnader avyttringsverksamhet (tkr)11
Budget 2017

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

44 317

67 235

63 204

48 860

Kostnader

- 58 961

- 66 352

- 70 637

- 53 169

Resultat

- 14 644

883

- 7 433

- 4 310

(enl regleringsbrev)

Intäkter

Fortsatt arbete med OXA
Bynäset såld till Östersunds kommun
Sommaren 2016 inleddes riskreducerande
åtgärder för oexploderad ammunition (OXA)
efter Bynäsets strandkant. Området har tidigare
använts som militärt skjutfält och allmänheten
har inte haft tillåtelse att vistas där. Fortifikationsverket, Försvarsmakten och kommunen
har sedan verksamheten på Bynäset upphörde
haft som ambition att kunna öppna naturområdet för allmänheten.
De riskreducerande åtgärderna mot OXA
längs strandlinjen var klara i maj 2017. Fortifikationsverket gjorde också en ny sträckning
av en del av vägen och satte upp ett trästaket
för att göra det tydligt för allmänheten vilken
del som är säker och vilken del av Bynäset som
fortfarande är farlig att beträda. I juli köpte
Östersunds kommun det röjda området och
medborgarna har sedan dess kunnat använda
området för rekreation och friluftsliv.
Arbete med riskvärderingsmetodik
På uppdrag av Fortifikationsverket har Totalförsvarets forskningsinstitut FOI genomfört
FORTIFIKATIONSVERKET

tre separata delar vars slutmål är att ta fram en
svensk riskvärderingsmetodik. Metodiken ska
kunna utgöra en svensk ”riskvärderingsmodell”
vid avyttring av tidigare övnings och skjutfält.
Modellen ska kunna fastställa kvarvarande risk
efter vidtagna riskreducerande åtgärder (RRÅ).
Del av arbetena kommer att fortsätta under
2018.
De tre delarna vi arbetat med under 2017 är:
• Samverkan med aktörer i andra länder.
• Beslutsunderlag för vad som är acceptabla
risknivåer.
• Framtagning av grunden till nationell riskvärderingsmetodik vid avveckling av mark
tillhörande tidigare övnings- och skjutfält.

Upphandling
I början på året gick Fortifikationsverket ut med
en upphandling av ramavtal för ”Kartläggning
fält”, (RRÅ OXA) i syfte att få fler aktörer för
genomförande av RRÅ OXA. Upphandlingen har
överklagats till förvaltningsrätt samt kammarrätt. Detta har medfört att samtliga OXAprojekt som var planerade 2017 har avstannat.

Intäkterna för avyttringsverksamheten
fördelar sig på:
• Försäljning av fastigheter 44,1 Mkr.
• Ersättning för återställande och sanering
22,3 Mkr.
• Ersättning för uthyrning av uppsagda fastigheter 0,8 Mkr.
Under året har försäljningar av fastigheter
genomförts för 44,1 Mkr. Försäljningar av
övnings- och skjutfält uppgick till 40,3 Mkr.
Överskottet för försäljningarna (36,3 Mkr)

reserveras enligt undantag i regleringsbrevet. Övriga försäljningar uppgick till 3,8 Mkr.
Överskottet (1,5 Mkr) kommer att betalas in till
statens centralkonto.
Avveckling och återställande av anläggningar
och övnings- och skjutfält har genomförts för
51,7 Mkr (se tabell nedan). För avvecklingen
har 29,6 Mkr (f å 32,0 Mkr) av balanserade
medel använts. Försvarsmakten och Försvarets
materielverk har ersatt verket med 22,3 Mkr
(f å 17,8 Mkr) för avvecklingen.

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

12

Budget 2017

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

42 205

51 744

56 439

44 108

Skillnaden mellan
avyttringsintäkter
i tabellen och not 1
i resultaträkningen
(4 459 tkr), orsakas av
att försäljningsinkomster
för försäljningar av
byggnader och mark
(som inte är enligt
försvarsbeslut), redovisas
som intäkt och reavinsten redovisas som
kostnad i tabellen. I resultaträkningen redovisas
reavinster som en intäkt.

11

Av balanserade medel
för avveckling av anläggningar m m har 29,6 Mkr
förbrukats under året.
Av beloppet har 17 Mkr
använts för avyttring
av befästningar och
12,6 Mkr för sanering,
metodutveckling m m
på övnings- och skjutfält.

12
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Avyttringar till följd
av försvarsbeslut 1996

F

örsvarsbeslut 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.

45

2.8 2 REDOVISNING AV PRESTATIONER AV AVYTTRINGSVERKSAMHET
ÅRSREDOVISNING 2017

Avyttringar avslutade under 2017 (tkr)
Försäljning

2017

Ackumulerat

Fastighet/objekt

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.

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

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Karlshamn Tärnö 1:93-94, mark

-

-17

-

-50

Summa

-

-17

-

-50

Resultat

-50

2016

Ackumulerat

Sålda fastigheter hade 87 tkr i bokfört värde.

Avyttringar avslutade under 2016 (tkr)
Försäljning
Fastighet/objekt
Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

3 227

- 130

3 532

- 864

900

- 1 620

900

- 1 664

-

18

-

-

4 127

- 1 732

4 432

- 2 528

Tierp Björn 1:1 (mark och byggnad)
Söderhamn Tönnebro 3:1 (Futurohusen)

Intäkter

Kostnader

Resultat

Hällefors Stora Hästnäs 2:1 (mark)

312 894

- 61 051

251 843

Summa

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

-17

Resultat

2 395

1 904

2015

Ackumulerat

Sålda fastigheter hade 261 tkr i bokfört värde.

Avyttringar avslutade under 2015 (tkr)
Försäljning

Avyttringar till följd
av försvarsbeslut 2000

F

örsvarsbeslut 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.

FORTIFIKATIONSVERKET

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
1294,1 Mkr för åren 2000-2017.

Fastighet/objekt
Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Gotland Fide Odsvalds 1:47(mark)

100

0

100

-3

Summa

100

0

100

-3

Resultat

100

97

Sålda fastigheter hade 20 tkr i bokfört värde.

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

Kostnader

Resultat

445 045

- 79 730

365 315

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

FORTIFIKATIONSVERKET
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Avyttringar till följd
av försvarsbeslut 2004

F

örsvarsbeslut 2004 innebar avveckling
inom Försvarsmakten. Avvecklingen har
lett till att mark, anläggningar och lokaler
har sagts upp och är till största delen sålda.
Under 2017 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

Avyttringar övnings- och skjutfält

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 2005-2017.

Avyttringar avslutade under 2016 (tkr)
Försäljning

2016

Ackumulerat

Fastighet/objekt
Intäkter

Kostnader

Intäkter

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

Summa

6 173

- 254

6 173

- 1 573

Resultat

5 919
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Kostnader

R

bokförda värdet på respektive objekt. Effekten
av försäljningarna utan undantaget hade gett en
bokföringsmässig vinst på 285,8 Mkr för åren
2009-2017.

esultatet av försäljningarna för år
2009-2017 är 340,0 Mkr. Enligt särskilt
undantag från EA-regler får Fortifikationsverket nedsätta statskapitalet vid
utgången av respektive upplåtelseavtal med det

Avyttringar avslutade under 2017 (tkr)
Försäljning

2017

Ackumulerat

Fastighet/objekt
Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Södertälje Almnäs 5:16-18, tomt
och gårdar

22 300

- 299

22 398

- 3 014

Nykvarn Mörby 6:3, mark

16 000

-

16 092

- 95

1 400

- 324

1 400

- 556

450

- 321

450

- 321

-

-2

-

-2

40 150

- 946

40 340

- 3 988

Alvesta Dansjö 2:48, mark och
byggnad
Uddevalla Stadsfjället 1:109
Karlskrona Gräbbegården 1:2,
mark och byggnader
Summa
Resultat

39 204

36 352

2016

Ackumulerat

Sålda fastigheter hade 1 813 tkr i bokfört värde.

4 600

Sålda fastigheter hade 2 985 tkr i bokfört värde.

Avyttringar avslutade under 2016 (tkr)

Ackumulerade intäkter och kostnader för avyttringar avslutade under 2005-2015 (tkr)
Intäkter

Kostnader

Resultat

653 848

- 136 010

517 838

Sålda fastigheter 2005-2015 hade 1 588 650 tkr i bokfört värde.

Försäljning
Fastighet/objekt
Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

20 100

- 1 749

23 933

- 3 483

1 200

- 91

1 210

- 178

719

- 15

1 226

- 472

Falun 8:1, Främsbacka 2:26 (Myran)
Göteborg Vrångö 68:1 mark
Tierp Rossholm 1:4 (mark/byggnader)
Övriga avyttringar
Summa
Resultat

-

579

-

-

22 019

- 1 276

26 369

- 4 133

20 743

22 236

Sålda fastigheter hade 957 tkr i bokfört värde.

FORTIFIKATIONSVERKET

FORTIFIKATIONSVERKET
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Avyttringar avslutade under 2015 (tkr)
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Avyttringar avslutade under 2016 (tkr)

Försäljning

2015

Ackumulerat

Fastighet/objekt

Försäljning

2016

Ackumulerat

Fastighet/objekt
Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Södertälje Almnäs 5:5, 5:6

5 920

-49

5 920

-70

Haparanda, Vuono (mark)

Summa

5 920

-49

5 920

-70

Karlskrona Aspö 6:77 (mark)

Resultat

5 871

5 850

Sålda fastigheter hade 11 tkr i bokfört värde.

Ackumulerade intäkter och kostnader för avyttringar avslutade under 2009-2014 (tkr)
Intäkter
292 875

Kostnader

Intäkter

Kostnader

42
-

- 83

342

- 126

-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

Enköping (mark)

Kostnader

Resultat

Övriga avyttringar

- 17 342

275 533

Summa
Resultat

Sålda fastigheter 2009-2014 hade 51 340 tkr i bokfört värde.

Intäkter

-

- 65

740

- 65

250

- 189

780

- 992

4 691

- 879
3 812

7 787

- 1 952
5 835

Avyttringar avslutade under 2015 (tkr)

Övriga avslutade försäljningar

Försäljning
Intäkter

Avyttringar avslutade under 2017 (tkr)
Försäljning

2017

Ackumulerat

Fastighet/objekt
Falkenberg Långaveka 2:10, mark
Karlskrona Uttorp 1:80-83, 4:5-6, mark
Gotland Fårö Dämba 1:45, mark
och byggnad13
Boden 57:23, mark och byggnad
Objekt på ofri grund
Övriga försäljningar
Summa
Resultat

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

1 500

- 82

1 500

- 222

427

-79

427

-119

-

-707

1 000

-1 245

-

-127

500

- 444

265

- 33

375

- 343

2

60

2

57

2 194

- 968

3 804

- 2 316

1 226

2015

Ackumulerat

Fastighet/objekt

1 488

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Vaxholm Ytterby 4:8, 4:12

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

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

Strängnäs Krokbråten 1:1

940

- 66

940

- 102

Skellefteå Rönnskär fyr-/lotsplats

400

- 55

800

- 192

Försäljningar på ofri grund

1 293

- 80

1 410

- 98

Övriga försäljningar

1 000

- 264

1 272

- 395

20 703

- 1 117
19 587

21 492

- 1 872
19 620

Summa
Resultat

Uppsagt avtal som
Försvarsmakten återtagit.

13
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För att öka den militära förmågan
genomförde Försvarsmakten under
september försvarsmaktsövningen
Aurora 17.
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Samverkan för att öka civila
och militära synergieffekter
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Fortifikatoriskt utvecklingsarbete
Anläggningsutveckling
Vi ska på uppdrag av Försvarsmakten lämna
underlag för inriktningen av utvecklingsprojekt
avseende skydds- och anläggningsteknik och
även genomföra sådana.
Vi har utfört försök med luftstötvåg mot
skyddskomponenter, samt försök med fordonstoppande nätkonstruktioner. Fortifikationsverket har deltagit i olika internationella
nätverk inom området risker vid ammunitionsförvaring, samt arbetat med att ta fram koncept
för skydd av anläggningar mot kemiska och
biologiska stridsmedel.
Centrum för fortifikatorisk
kompetens – CFORT
Fortifikationsverket har tillsammans med RISE
(Research Institutes of Sweden) under året
byggt upp, utvecklat och etablerat ett centrum
för fortifikatorisk kompetens (CFORT).
Syftet med CFORT är att bygga upp och
utveckla kompetens inom det fortifikatoriska
området för det civila samhällets och Försvarsmaktens behov. Verksamheten inom CFORT
kommer att bedrivas inom åtta delområden,
som till exempel explosionslast och vapenverkan, elmiljöhot, fysiskt tillträdesskydd, robust
energiförsörjning och brandskydd.

Designstudier anläggningar
Under året har Fortifikationsverket genomfört
två designstudier avseende om- och nybyggnad
av anläggning. För andra myndigheters räkning
har vi slutredovisat tre förstudier och ytterligare en förstudie pågår.
FORTIFIKATIONSVERKET

Tunnel Underground Safety Center – TUSC
Fortifikationsverket har under året deltagit i
Tunnel Underground Safety Center (TUSC) som
är ett forsknings- och utvecklingsforum, som
fokuserar på brand och utrymningsproblematik, där forskare, ingenjörer, myndigheter och
finansiärer gemensamt fokuserar mot samma
mål – att göra dagens och morgondagens tunnlar och undermarksanläggningar säkrare.
Deltagare är Fortifikationsverket, RISE,
Trafikverket och SKB (Svensk kärnbränslehantering). Under året har det bedrivits ett
antal olika projekt där det bl.a. kan nämnas
brandpåverkan av skyddade ledningsplatser.

Fortifikatoriskt stöd till externa myndigheter
Utvecklingsavdelningen har gett expertstöd
i fortifikatoriska frågor till myndigheter med
samhällsviktig verksamhet.
Vägledning för skydd mot avsiktliga EM-hot
En första upplaga har publicerats av Vägledning
för skydd mot avsiktliga EM-hot (avsiktliga
elektromagnetiska angrepp). Syftet med vägledningen är att den ska kunna vara ett underlag i
arbetet med bedömning av sårbarheter och hot,
riskanalys, värdering, prioritering och beslut
av fysiska skyddslösningar för samhällsviktiga
verksamheter, vars prioriterade funktioner
är sårbara mot avsiktliga elektromagnetiska
angrepp. Vägledningen är ett myndighetssamarbete mellan Fortifikationsverket, Post och
telestyrelsen, Livsmedelsverket samt myndigheter som ingår i samverkansområdet teknisk
infrastruktur – SOTI.

FORTIFIKATIONSVERKET
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IPSF –
International
Physical &
Security Forum

SOTI –
samverkansområde teknisk
infrastruktur

I

M

PSF är ett internationellt nätverk inom området fysiskt skydd/fortifikation. Verksamheten
består av en årlig konferens som roterar
mellan medlemsländerna. Syftet med forumet
är att dela information om utvecklingsresultat
och större händelser som inträffat under året.
Sverige var genom Fortifikationsverket värd
för den årliga konferensen 2017. Konferensen
genomfördes i Stockholm med 160 deltagare
från 14 länder. Konferensen besöktes även av
inrikesminister Anders Ygeman.

Samverkan med myndigheter
i andra länder
Fortifikationsverket har under 2017 diskuterat och etablerat samarbete med Frankrike,
Tyskland och USA. I Frankrike och Tyskland sker samarbetet med de respektive ländernas
försvarsministerium och de avdelningar som ansvarar för mark, anläggningar och lokaler
till deras försvarsmakt. Med USA diskuteras samarbete med U.S. Army Corps of Engineers
forsknings- och utvecklingsavdelning, ERDC.
Frankrike
En avsiktsförklaring (LOI) med Frankrike skrevs
under 2016, och under 2017 har beslutats om
gemensamma samarbetsområden.

FORTIFIKATIONSVERKET

Tyskland
Fortifikationsverket och vår tyska motsvarighet
har formaliserat det framtida samarbetet och
undertecknat ett LOI. Experter från respektive
land har träffats för att påbörja samarbetet på
projektgruppsnivå. Projekten kommer att omfatta flera av Fortifikationsverkets ansvarsom-

råden. Inledningsvis berör projekten fortifikatoriskt skydd, miljö och energi.

USA
Ett utkast till avtal mellan ERDC och Sverige har
utarbetats och samarbetsmöjligheter har diskuterats. Vid mötena med ERDC i Stockholm deltog
representanter från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI och Försvarets materielverk
FMV. Beredningen av ett samarbetsavtal pågår
baserat på de diskussioner som förts.

55

yndigheten för samhällsskydd och
beredskap har ansvar för att driva,
utveckla och stödja myndighetssamverkan och syftet med arbetet i samverkansområdena är att myndigheternas planering ska
samordnas.
En samordnad planering innebär att gemensamt och på ett systematiskt sätt komma fram
till lämpliga åtgärder för stärkt krisberedskap
och höjd beredskap. Arbetet har under 2017
varit inriktat på uppbyggnad av totalförsvarets
förmåga.

Nordisk-Baltisk Försvarsbygg,
NBDE
Det övergripande syftet med det Nordisk-Baltiska samarbetet inom området för försvarsfastigheter är att lära av varandra och dela goda exempel och idéer. Samarbetet bidrar därmed
till en konkurrenskraftig, kostnadseffektiv och professionell förvaltningsverksamhet.

D

et mera fördjupade samarbetet mellan
de nordiska och baltiska motsvarigheterna till Fortifikationsverket inleddes
2008 i och med årsmötet i Karlskrona där de
baltiska organisationerna för första gången
deltog. Sedan dess har samarbetet successivt
fördjupats och i september 2017 kunde även
Litauen formellt knytas till samarbetet. Samarbetet omfattar därmed de fyra nordiska och de
tre baltiska organisationerna.
Under året har samarbetet även utvecklats

i de temagrupper som är kärnan i samarbetet
och utbytet har både breddats och fördjupats.
I och med att fler organisationer deltar utökas
deltagandet i arbetsgrupperna vilket breddar
de aspekter med vilka arbetet kan bedrivas.
Antalet arbetsgrupper och deras inriktning
växlar över tid men har med utgångspunkt i
gemensamma intresseområden under året
kunnat utökas så att nu totalt sex olika områden
täcks in, Benchmarking, Environment, Energy,
Procurement, Communication samt GIS.

FORTIFIKATIONSVERKET

Nationella
miljökvalitetsmål

Här ses till att eldningen av pellets fungerar som
den ska i värmepannan, Livgardet, Kungsängen.

58

2.10 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL | ÅRSREDOVISNING 2017

2.10 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL | ÅRSREDOVISNING 2017

59

Levande skogar
Fortifikationsverket planerar skogsförvaltningen med extra hänsyn till naturvärden. Exempelvis
sparas grov död ved, hög- och kulturstubbar samt så kallade evighets- och miljöträd. Lövträdsplantering, röjning för bevarande av skogsbryn och förstärkt hänsyn till kulturmiljöer och vatten
är andra exempel på åtgärder som görs för att stärka naturmiljöer.

I

nternuppföljning av avverkningstrakter,
gallring och föryngringsavverkning, har
genomförts under året. Resultatet är att
åtgärderna sker i enlighet med skogscertifieringskriterierna med endast mindre avvikelser.
Några av de åtgärder som genomförts under
året är frihuggning av fäbodar, friställning av
ekar på övnings- och skjutfält samt naturvårdsavverkning i bokskog.

EU-projekt Sand Life
På uppdrag av Länsstyrelsen har Fortifikations-

verket fortsatt arbetet med restaurering av
sandmarker på Revingehedsfältet. Uppdraget
är en del av ett EU-projekt, Sand Life, som är
ett projekt för att restaurera det en gång så
myllrande växt- och djurlivet i de sydsvenska
sandmarkerna. Dessa områden tillhör några av
norra Europas artrikaste biotoper. I uppdraget
ingår bland annat att gräva sandblottor, gräva
bort rotdelar av vresros samt genomföra naturvårdsbränning. Röja sly och skapa skogsgläntor
är det bidrag som faller inom ramen för miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Begränsad klimatpåverkan
Utfasning av fossila bränslen
Utfasning av fossila bränslen, uteslutande olja
och gas, ligger i fas med avvecklingsplanen. Användning av RME har i mångt och mycket ersatt
den fossila oljan liksom fjärrvärme har ersatt
gasoluppvärmning. RME är en rapsolja av högre
kvalitet vilket möjliggör en enklare och billigare
konvertering på de många mindre oljeanläggningarna i fastighetsbeståndet.
Minskade koldioxidutsläpp
från resor och transporter
Fortifikationsverket tecknade 2016 en överenskommelse med Trafikverket som driver det
centrala projektet för resfria möten i staten. I
maj 2017 avslutades projektet och resultatet av
projektet har implementerats i verksamheten.
En utbyggnad av Skype har medfört möjlighet
till fler resfria möten. För att möjliggöra jämFORTIFIKATIONSVERKET

förelse och styrning i syfte att minska koldioxidutsläppet, har vi tagit fram nyckeltal för årlig
mätning av resandets andel resfria möten.
I årets verksamhetsplaneringsarbete har också beslutats om att ta fram en handlingsplan för
att minska koldioxidutsläppen från resor och
transporter med fokus bland annat på vårt eget
fordonsbestånd. Dessutom pågår försök med
elbilar i driften på ett par driftdistrikt.
GLC – Global Lightning Challenge
Fortifikationsverket är ansluten till Belysningsutmaningen och arbetar kontinuerligt med att
minska energianvändningen för belysningsel i
fastighetsbeståndet. Under 2017 har ett arbete
pågått med att förtydliga och formalisera hur
åtgärder ska kalkyleras och hur underlag ska
presenteras för beslut. Detta i syfte att förbättra
uppföljningen av genomförda åtgärder.

God bebyggd miljö
Miljöbyggnad
Vid alla investeringsprojekt som Fortifikationsverket startar eftersträvas att kriterierna enligt
Miljöbyggnad ska tillämpas. Interna riktlinjer
för när Miljöbyggnad bör användas är framtagna under 2017. Besluten fattas individuellt för
varje projekt, då det i vissa fall inte är möjligt att
tillämpa miljöcertifiering.
Exempel på startad entreprenad med
Miljöbyggnad under 2017 är elevhemmet på
Karlberg för 150 boende. Andra exempel där
projektering eller planering med Miljöbyggnad
Silver pågått under året är byggnad för Militärregion Syds Stab i Revinge, ROT av kasernbyggnad på Muskö, projekt inom Gotlandspaketet
och projekt i Skredsvik.
Kulturvärden i bebyggd miljö
Inom Revingeheds pansarövningsfält utanför
Lund i Skåne har Fortifikationsverket genomfört en översiktlig genomgång som underlag för
prioritering av underhållsåtgärder för q-märkta
byggnader och gårdar.

Även byggnadsdetaljer kan vara skyddade och
behöva särskild kompetens vid underhållsåtgärder. Ett exempel är väggmålningar i en av
kasernerna i Skövde som börjat flagna och som
behövde hanteras av konservator. En utredning
har också gjorts av all fast inredning tillkommen
före 1950 i kanslikasernen på Kavallerikasern i
Stockholm för att få en uppfattning om omfattningen av det som Riksantikvarieämbetet vill
skydda i de nya skyddsbestämmelserna.
Arkitekturråd och gestaltningsprogram
Fortifikationsverkets arkitekturråd har under
2017 följt upp projekten från tidigare år gällande om- och nybyggnationer i syfte att bidra till
en god bebyggd miljö. Rådet har deltagit i dialoger kring utformningen av mark och landskap
runt elevhemmet på Karlberg. Vidare har rådet
gett sina synpunkter på ett flertal projekt, bland
annat på en ny huvudförläggning i Skredsvik.
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Övriga nationella
miljökvalitetsmål
Inventering av områden med risk för PFAS
I samverkan med Försvarsmakten har Fortifikationsverket gjort en inventering av områden
med risk för PFAS-föroreningar.
Under inventeringsarbetet har det visat sig
finnas ett antal platser som är förorenade,
främst vid flygplatser. Då det har identifierats
risk för spridning till mark- och vattenområden
utanför Fortifikationsverkets fastigheter, har
riskerna bedömts och vid behov har åtgärder
vidtagits där så är möjligt.
Under året har vi fastställt riktlinjer för det
fortsatta arbetet. Riktlinjerna tydliggör prioriteringar, ansvar, åtgärdsmål samt när åtgärder
bör vidtas.
PFAS-problematik vid investeringsprojekt
PFAS-problematiken är spridd på många
platser över landet och påverkar många projekt
ekonomiskt, tidsmässigt och är resurskrävande.
PFAS innebär i vissa fall att projekten inte kan
bedrivas på önskad plats. Anmälningsärenden
om avhjälpande av förorening enligt FMH § 28
skickas till Försvarsinspektören för bedömning.
PFAS har bidragit till att något av våra projekt

FAKTA: PFAS
PFAS är högfluoerande ämnen som
bland annat används i brandskum
i fast och mobil släckningsutrustning.
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har hamnat i en långdragen tillståndsprövning.
Problematiken kring PFAS är fortfarande
relativt ny och det innebär att det saknas alternativa tekniker för att avhjälpa föroreningar.

Behov av arbete framöver
Allt inventeringsarbete sker i nära samråd med
Försvarsmakten som har verksamhetsansvar.
Fortifikationsverket behöver utveckla arbetet
med övriga hyresgäster som kan ha medverkat
till förorening, som exempelvis FMV.
Ett problem som återstår att lösa är att
PFAS-ämnen (förutom PFOS) fortfarande är
tillåtna och svåra att ersätta vid svårare släckningsarbeten. Samtidigt kommer myndighetskrav med lägre och lägre tolerans för utsläpp i
miljön.

Läckage av flygbränsle
I början av maj 2017 upptäcktes ett större
drivmedelsläckage på flygflottiljen i Luleå. Massorna närmast läckage platsen har grävts ur och
transporterats bort till deponi. För att hindra
vidare spridning av läckaget har man under
hela sommaren och hösten dagligen pumpat
upp flygbränsleförorenat vatten för omhändertagande.
Flygbränslet separeras från vattnet för
återanvändning och vattnet renas. Kontinuerliga undersökningar genomförs och nuvarande
åtgärder har stabiliserat utbredningen. Fortsatta undersökningar pågår för att fastställa
läckagets omfattning och erforderliga behov av
saneringsåtgärder.

Agenda 2030
Fortifikationsverket arbetar för att integrera samtliga hållbarhetsperspektiv i det befintliga
ledningssystemet som är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Detta ska göras genom att inarbeta de tre hållbarhetsdimensionerna: Miljö, ekonomi och
socialt ansvarstagande och genom att ha en tydligare samverkan med Fortifikationsverkets
intressenter.

S

om start på arbetet genomfördes 2016
en nuläges- och väsentlighetsanalys av
Fortifikationsverkets hållbarhetsarbete.
Arbetet resulterade i en identifiering av de
FN-mål och delmål som är relevanta för Fortifikationsverkets verksamhet samt förslag på
övergripande åtgärder för att utveckla hållbarhetsarbetet. Utredningen visade att merparten
av målen i Agenda 2030 är relevanta för Fortifikationsverkets verksamhet men att målen som
berör fattigdom (mål 1), hunger (mål 2) och
utbildning (mål 4) inte berör verksamheten i
någon större omfattning.
För att få in hållbarhetsbegreppet på ett tydligare sätt i Fortifikationsverkets styrning antogs
2017 en ny kvalitets- och miljöpolicy. I den
reviderade policyn finns ett åtagande om att
minska miljöpåverkan och att verka för att de
nationella miljökvalitetsmålen och FN:s globala
hållbarhetsmål (Agenda 2030) nås. Det framgår
även att Fortifikationsverket ska bedriva en
ansvarsfull fastighetsförvaltning ur ett miljö-

mässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
Under året har övergripande hållbarhetsmål
som sträcker sig till 2020 beslutats. För att få ett
övergripande och strukturerat hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030 kommer Fortifikationsverket göra en intressentanalys för att kartlägga
vilka intressenter som bör involveras i arbetet
för en hållbar utveckling och vilka krav och
förväntningar de har på Fortifikationsverkets
hållbarhetsarbete.
En uppförandekod som beskriver hur Fortifikationsverket ska bedriva verksamheten på ett
etiskt och socialt riktigt sätt ska utarbetas och
sociala krav kommer att införas på Fortifikationsverkets leverantörer. Detta arbete kommer
att ligga till grund för upprättande av framtida
övergripande hållbarhetsmål.
Fortifikationsverket har dessutom tagit
beslut om ett antal miljömål inom energi,
klimatpåverkan, byggnation, naturvärden och
hantering av föroreningar.
FORTIFIKATIONSVERKET
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Fortifikationsverkets
arkitekturpris
Fortifikationsverkets arkitekturpris har instiftats för att utveckla den militära byggnadstraditionen och inspirera till god arkitektur
i försvarsfastigheter. Vinnaren av arkitekturpriset 2017 är flygledartornet i Vidsel.
Priset delades ut under Fortifikationsverkets
arkitekturdag i november.

T

ill Fortifikationsverkets arkitekturpris
2017 fanns 16 föreslagna projekt och
av dessa nominerade arkitekturrådet,
tillika juryn, fyra projekt: Trafikledartornet i
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Ronneby, Rustningshallen i Skredsvik, flygledartornet i Vidsel och Havremagasinet i Boden.
I bedömningen av de olika objekten utgår
juryn från Fortifikationsverkets arkitekturpolicy och hur väl den uppfylls.
• Ta tillvara och utveckla platsens karaktär.
• Låt gestaltningen spegla verksamheten.
• Välj beprövad teknik och material.
• Utveckla miljöhänsyn och kretsloppsanpassning.
• Byggnader och miljöer ska kunna förändras.

Kontinuerligt arbete
med arkitekturfrågorna
I syfte att verka för att uppnå de statliga målen
gällande arkitektur förs en kontinuerlig dialog
mellan Fortifikationsverkets medarbetare,
hyresgäster samt anlitade konsulter och
entreprenörer. Vi anlitar arkitektkompetens
för alla gestaltande uppgifter och för översiktlig
fysisk planering. Under 2017 har arbetet med
gestaltningsprogram för Karlberg och
Karlskrona avslutats.

Garnisonsplan
Ett nytt koncept för garnisonsplanering har tagits fram och vidareutvecklats under året. Konceptet har testats i Eksjö främst genom framtagande av basfakta men även genom en dialog om
hur garnisonen ska utvecklas. Garnisonsplanen
kompletterar den strategiska fastighetsplanen
genom att belysa lokalanvändningen både på
kort och lite längre sikt. Garnisonsplanen ger,
tillsammans med den strategiska fastighetsplanen, också ingångsvärden om fastighetsoch byggnadsbeståndet inom garnisonen.
FORTIFIKATIONSVERKET
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Svenska Högarna i Stockholms skärgård.
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Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är en strategiskt viktig fråga för myndigheten då stora pensionsavgångar är att vänta under de kommande åren. Tillsammans med övrig rörlighet förväntas ca två
tredjedelar av myndighetens medarbetare bytas ut under en 10-årsperiod, där många av dessa
medarbetare finns inom driftorganisationen. 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.

U

nder 2017 har en strategi för kompetensförsörjning tagits fram och under
kommande år ska den implementeras
och omsättas i praktiken, genom processer och
stödmaterial, för att underlätta det systematiska arbetet med kompetensplanering för
myndigheternas chefer.
Fortifikationsverket har under året analyserat vad Försvarsmaktens nya beredskapskrav
innebär i vår förvaltningsorganisation, för
att säkerställa att vi har den beredskap som
krävs. För att kunna hantera de ökade investeringsvolymerna har vi också genomfört en
organisationsjustering i projektverksamheten
och utökat med två nya enheter. Teknikutveckling och digitalisering ställer också nya krav på
medarbetarnas kompetens, vilket vi möter med
kompetensutveckling och kompetensförstärkning.
Kompetensförsörjningen till myndigheten
har under året inneburit ett omfattande rekryteringsarbete och insatser för att introducera
nya medarbetare, och det arbetet kommer
fortsätta framöver.
Jämställdhet och mångfald
Fortifikationsverket har en ambition att öka
mångfalden inom myndigheten. Som ett led
i det arbetet har vi utarbetat och beslutat en
mångfaldsplan.
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Regeringsinitiativet Moderna
beredskapsjobb
Arbetet med Moderna beredskapsjobb har
återrapporterats till Statskontoret. Vår första
medarbetare inom initiativet startade sin

anställning under fjärde kvartalet och planering
för fler moderna beredskapsjobb på Fortifikationsverket har skett inom ramen för ordinarie
verksamhetsplanering.

Ett gott ledarskap
En av de definierade framgångsfaktorerna för
att nå målen i Fortifikationsverkets strategi
2020 är ett gott ledarskap. Fortifikationsverkets
utveckling av chefer under 2017 syftar till att
främja ett systematiskt arbetssätt i personalrelaterade uppgifter och det kan sammanfattas i
följande tre delar.
• Fortifikationsverkets grundläggande interna
chefsutbildning genomförs årligen och ger
våra nya chefer förutsättningar för systematiskt och processinriktat arbete med personal- och kompetensfrågor utifrån HR-årshjul.
• Myndighetsgemensamt chefsutvecklingsprogram för samtliga chefer vid Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk (SFV) och
pågår under åren 2017-2020.
• Individuell chefs- och ledarutveckling som
identifieras genom kompetensförsörjningsplaner och individuella utvecklingsplaner för
respektive chef.

Ett gott medarbetarskap
För att göra värdegrunden mer synlig och
levande i vardagen har vi intervjuat ett antal
medarbetare som vi sedan har presenterat i
en film, på affischer, roll-ups och vårt intranät.
Cheferna har fått i uppgift att diskutera olika
frågeställningar runt värdegrunden med sina
medarbetare. Vid sju tillfällen utspridda över
landet har vi genomfört en utbildning i form av

en teater. Syftet har varit att medarbetarna ska
känna igen sig i vardagen och också se att vi alla
har ett ansvar för vilken kultur och arbetsmiljö
vi får.

Medarbetarundersökning – MMI
Årets motiverad medarbetarindex (MMI) visar
på ett förbättrat resultat med fyra enheter och

landar på 62. Det är lägre än enkätleverantörens så kallade referensvärde från andra organisationer i offentlig verksamhet, som är 65.
Ledarskapsindex ligger på 70 vilket nästan är i
nivå med leverantörens referensvärde på 72.
Svarsfrekvensen på 82 % visar på ett fortsatt
stort engagemang från medarbetarna.

Personal 2017
Årsbasis

Kvinnor

Män

Totalt

Medeltal anställda

131

483

614

Antal årsarbetare

123

482

605

Personalomsättning under 2017 var 9,8% och av det totala antalet avslutade tillsvidareanställningar under året
härrörs 38 % till pensionsavgångar.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron är fortsatt låg och är relativt oförändrad jämfört med föregående år.

Procentuell sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid
Kvinnor och män 2017 (2016)
Ålder
Kvinnor
Antal
Män
Antal
Totalt

<30

30-49

50>

Totalt

5,7 (16,1)

4,9 (5,2)

8,0 (4,7)

6,3 (5,4)

2 (5)

39 (37)

30 (29)

71 (71)

1,1 (1,3)

2,0 (1,4)

3,4 (3,6)

2,8 (2,3)

6 (12)

84 (81)

125 (131)

215 (224)

1,6 (5,1)

2,9 (2,4)

4,2 (3,7)

3,6 (3,3)

Procentuell långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) i förhållande till total sjukfrånvaro
Kvinnor och män 2017 (2016)
Ålder

<30

30-49

50>

Totalt

Kvinnor

0

67,2 (93,3)

83,9 (64,8)

75,8 (69,1)

Antal

0

7 (2)

5 (3)

12 (9)

Män

0

38,1 (0)

59,2 (60,4)

52,7 (48,4)

Antal

0

6 (0)

13 (13)

19 (14)

Totalt

0

52,6 (75,8)

67,0 (61,2)

61,4 (55,5)

FORTIFIKATIONSVERKET

Återrapportering av nyckeltal
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Nyckeltal

NYCKELTAL BERÄKNADE FÖR LOKALER
Driftnetto i kronor/m2 BTA

Genomsnittlig bruttoarea (BTA) för lokaler är 3 093 905 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.

NYCKELTAL BERÄKNADE FÖR HELA MYNDIGHETEN

Intäkter (tkr)

År 2017

År 2016

År 2015

1 692 611

1 696 535

1 767 291

- 1 002 444

- 993 829

- 1 032 813

Avkastning i procent

Kostnader (tkr)

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

Driftnetto (tkr)

690 167

702 706

734 478

Lokalarea (BTA)

3 093 905 m2

3 064 590 m2

3 030 012 m2

223 kronor/m2

229 kronor/m2

242 kronor/m2

Driftnetto i relation till area (BTA)

År 2017

År 2016

År 2015

Årets kapitalförändring enligt
resultaträkningen (tkr)

124 114

103 682

25 134

Överskott, försvarsbeslut samt
övnings- och skjutfält (tkr)

- 36 302

- 28 740

- 5 947

Överskott, övriga försäljningar (tkr)

- 1 486

-5 835

- 19 539

Överskott före försäljningsöverskott (tkr)

86 326

69 107

- 352

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 2017

Driftnetto (tkr)

Genomsnittligt myndighetskapital
Ingående balans (tkr)
Utgående balans (tkr)
Summa (tkr)
Genomsnitt (tkr)

587 383

702 020

825 293

Bokförda värden (tkr)
Direktavkastning

505 863

587 383

702 020

1 093 246

1 289 403

1 527 313

546 623

644 701

763 656

16%

11%

0%

Avkastning

På grund av nya bestämmelser, beslutade av Ekonomistyrningsverket, är utgående balanserna för åren 2016
och 2015 ändrade. Se avsnitt Tilläggsupplysningar och noter ”Avräkning med statsverket”.

År 2016

År 2015

690 167

702 706

734 478

9 653 348

9 304 337

9 431 321

7%

8%

8%

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

År 2017

År 2016

År 2015

3 050 896

3 026 981

2 966 004

139 525

131 081

131 897

Summa uthyrd area (BTA)

3 190 421

3 158 062

3 109 691

Soliditet i procent

Uthyrningsbar area (BTA)

3 278 327

3 257 489

3 215 364

Definition: Myndighetskapitalet i relation till totalt kapital.

Uthyrd area i relation till total
uthyrningsbar area

97,3 %

96,9 %

96,7 %

År 2017

År 2016

År 2015

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

År 2017

År 2016

År 2015

998 872

1 135 439

1 263 484

13 432 761

13 037 017

12 580 326

7%

9%

10 %

Hyresintäkt i kronor/m2 BTA
Hyresintäkter för lokaler (tkr)
Lokalarea (BTA)
Hyresintäkter i relation till area (BTA)
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1 692 611

1 696 535

1 767 291

3 093 905 m2

3 064 590 m2

3 030 012 m2

547 kronor/m2

554 kronor/m2

583 kronor/m2
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Driftkostnad i kronor/m2 BTA för lokaler
Driftkostnader inklusive driftadministration
(tkr)

År 2017

År 2016

År 2015

127 764

127 359

132 738

Lokalarea (BTA)

3 093 905 m

3 064 590 m

3 030 012 m2

Driftkostnader i relation till area (BTA)

41 kronor/m

42 kronor/m

44 kronor/m2

2
2

2
2

Mediaförbrukning i kWh/m2 BTA för lokaler
Definition: Förbrukning av energibärande medier (exempelvis el, fjärrvärme och eldningsolja)
för lokaler i relation till area.
År 2017

Förbrukning av energi

År 2015

371,6 GWh

373,0 GWh

362,2 GWh

3 093 905 m2

3 064 590 m2

3 030 012 m2

120 kWh/m2 BTA

122 kWh/m2 BTA

120 kWh/m2 BTA

Lokalarea (BTA)
Mediaförbrukning

År 2016

Underhållskostnader i kronor/m2 BTA för lokaler
År 2017

År 2016

År 2015

202 926

209 762

259 152

Lokalarea (BTA)

3 093 905 m2

3 064 590 m2

3 030 012 m2

Underhållskostnader i relation till area (BTA)

66 kronor/m2

68 kronor/m2

86 kronor/m2

Underhållskostnader för lokaler (tkr)

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.

Administration i kronor m2 BTA för lokaler
Definition: Administration inom Förvaltningsavdelningen, exklusive administration utförd inom
regionerna, i relation till area. Administration för driften ingår i nyckeltalet för driftkostnader ovan.
Administration för lokaler (tkr)
Lokalarea (BTA)
Administration i relation till area (BTA)

År 2017

År 2016

År 2015

17 011

17 963

17 144

3 093 905 m

3 064 590 m

3 030 012 m2

5 kronor/m

6 kronor/m

6 kronor/m2

2
2

2
2

xxxx
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Finansiell redovisning

Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR

Resultaträkning (tkr)
2017-12-31

2016-12-31

Not 1

3 226 333

3 159 710

1 929

1 589

Not 2

28 025

16 705

3 256 287

3 178 004

Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

2017-12-31

2016-12-31

8 115

x
7 596

8 115

7 596

Immateriella anläggningstillgångar

Verksamhetens intäkter
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
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Summa verksamhetens intäkter

Rättigheter och andra immateriella
anläggningstillgångar

x
Not 9

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och annan fast egendom

Not 10

10 358 805

9 989 084

Maskiner, inventarier och installationer m.m.

Not 11

57 436

55 143

Pågående nyanläggningar

Not 12

1 687 961

1 522 139

12 104 202

11 566 366

180

180

180

180

20 670

20 875

20 670

20 875

19 098

7 428

254 876

268 468

556

6 353

274 530

282 249

Not 16

130 916

146 000

53

42

Not 17

79 930

80 529

210 899

226 571

-43 280

-51 814

-43 280

-51 814

857 445

933 180

857 445

933 180

13 432 761

12 985 203

Summa materiella anläggningstillgångar
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

Not 3

Kostnader för lokaler

-379 488

-354 101

-15 219

-15 754

Övriga driftkostnader

Not 4

-1 853 732

-1 867 363

Finansiella kostnader

Not 2

-72 898

-97 355

Avskrivningar och nedskrivningar

Not 5

-810 836

-739 749

-3 132 173

-3 074 322

124 114

103 682

Summa verksamhetens kostnader

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 13

Summa finansiella anläggningstillgångar
Varulager m.m.
Varulager och förråd

Not 14

Summa varulager m.m.
Kortfristiga fordringar

Verksamhetsutfall

Not 6

Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter

Årets kapitalförändring

Not 7, 8

124 114

103 682

Not 15

Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa periodavgränsningsposter
Avräkning med Statsverket
Avräkning med Statsverket

Not 18

Summa avräkning med statsverket
Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa kassa och bank
Summa tillgångar

FORTIFIKATIONSVERKET
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Balansräkning (tkr)

Redovisning mot inkomsttitel (tkr)

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
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2017-12-31

2016-12-31

Not 20

Inkomsttitel

Inkomster1

5121 - Amortering statskapital

96 397

234 291

330 738

2215 - Avkastning statskapital

113 153

493 009

496 242

3125 - Försäljning fastigheter

5 835

Balanserad kapitalförändring

147 458

152 963

2394 - Övriga ränteinkomster

Kapitalförändring enligt resultaträkningen

124 114

103 682

2811 - Övriga inkomster

Summa myndighetskapital

998 872

1 083 625

Statskapital
Överskott av fastighetsförsäljningar

Not 21

Summa

75
110
215 570

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser

x
Not 22

3 242

x
2 766

Övriga avsättningar

Not 23

7 818

7 138

11 060

9 904

Summa avsättningar

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret

Not 24

11 343 300

10 811 802

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Not 25

103 821

94 215

424 613

416 597

7 175

6 702

11 878 909

11 329 316

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa skulder m m

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

Not 26

152 852

163 932

Övriga förutbetalda intäkter

Not 27

391 068

398 426

543 920

562 358

13 432 761

12 985 203

Inga

Inga

Inga

Inga

Summa periodavgränsningsposter

Summa skulder och kapital

Ansvarsförbindelser
Statliga garantier för lån och krediter
Övriga ansvarsförbindelser

Not 28

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

1
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Finansieringsanalys (tkr)

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

DRIFT
Kostnader

1

-2 317 841

-2 337 282

- Intäkter av avgifter
och andra ersättningar

x
2

3 179 418

x
3 120 685

- Intäkter av bidrag

3

1 929

1 589

- Övriga intäkter

4

28 025

16 705

-113 153

-98 196

- Ränteinkomster

-75

-112

- Övriga inkomster

-110

Summa medel som tillförts för
finansiering av driften
Minskning (+) av lager
Minskning (+) av kortfristiga
fordringar
Minskning (-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från driften

Investeringar
i maskiner och inventarier
Summa investeringsutgifter

16 256 000

Lån från Riksgäldskontoret
- förvaltningsändamål

2 498

- amorteringar lån för
förvaltningsändamål

2016-01-01
2016-12-31

- avseende fastigheter
- energilån

3 096 034

x
3 040 671

205

-582

23 390

-76 335

-342

156 262

801 446

782 733

-3 122

-6 438

-1 326 574

-1 178 685

-24 233

x
-12 544
-1 353 929

x
12 927 000
-

-15 727 000

-12 480 000

-

x
-10 949

-96 397

-107 374

-

-1 620

46 230

37 715

1 252

1 464

-5 835

-19 539

Minskning av statskapital med
medel som tillförts statens budget

INVESTERINGAR
Investeringar i fastigheter

2017-01-01
2017-12-31

Lån från Riksgäldskontoret
- fastighetsinnehav

- amorteringar lån för fastigheter

Medel som tillförts statens budget

Investeringar i immateriella tillgångar

Forts. finansieringsanalys (tkr)

Finansiering av investeringar

Finansiering av drift

- Avkastning på statskapital
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Försäljning av anläggningstillgångar
- fastigheter
- maskiner och inventarier
Medel som tillförts statens budget
- Försäljning fastigheter
Summa medel som tillförts
för finansiering av investeringar
Minskning (+)
av långfristiga fordringar

476 748

346 697

0

1 620

-877 181

-849 350

-75 735

-66 617

933 180

999 797

-1 197 667
Kassaflöde till investeringar
FÖRÄNDRING AV
LIKVIDA MEDEL
SPECIFIKATION AV
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid periodens
början
Minskning (-) av tillgodohavande
hos Riksgäldskontoret

FORTIFIKATIONSVERKET

-75 735

-66 617

Summa förändring av likvida medel

-75 735

-66 617

Likvida medel vid periodens slut

857 445

933 180
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Noter till finansieringsanalys (tkr)
2017-01-01
2017-12-31

Not 1
Kostnader
Kostnader för personal
-379 488
Kostnader för lokaler
-15 219
Övriga driftkostnader
-1 853 732
Finansiella kostnader
-72 898
Korrigeringsposter avseende:
Förändring avsättning för pensioner
475
Förändring kompetensutveckling
681
Ersättning och realisationsresultat avyttring		
av anläggningstillgångar
2 265
Räntekostnader till inkomsttitel
75
Summa
-2 317 841

2016-01-01
2016-12-31
-354 101
-15 754
-1 867 363
-97 355
-8 357
780
4 756
112
-2 337 282

Not 2
Intäkter av avgifter och ersättningar
Intäkter enligt resultaträkningens not 1
3 226 333
3 159 710
Korrigeringsposter avseende:		
Försäljningsintäkter och realisationsresultat		
avyttring av anläggningstillgångar
-46 915
-39 025
Summa
3 179 418
3 120 685
Not 3
Intäkter av bidrag
Bidrag från statliga organisationer och bolag
Summa
Not 4
Övriga intäkter
Ränteintäkter enligt resultaträkningens not 2
Summa

1 929
1 929

28 025
28 025

1 589
1 589

16 705
16 705
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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.
Myndighetskapital
Fortifikationsverket disponerar ett myndighetskapital, vilket består av statskapital och balanserad kapitalförändring.
Avkastningskrav
Myndigheten ska för räkenskapsåret 2017 inleverera en avkastning om 3,4 (f å 3,8) procent på 30 procent
av myndighetens genomsnittliga lån för investeringar i fastigheter och markanläggningar i Riksgälden.

Avräkning med statsverket
ESV har beslutat om nya bestämmelser som reglerar att myndigheter ska redovisa överskott och andra
liknande inkomster som är hänförbara till året som en skuld under ”Avräkning med Statsverket”. Därmed
är även jämförelsetalen ändrade i balansräkningen för not 18 och not 20.
Undantag från EA-regler
Enligt regleringsbrevet för år 2017 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 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 2017, 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 2017 skett med 1 813 tkr (f å 4 998 tkr).
Enligt regleringsbrevet för 2017 får Fortifikationsverket behålla överskott av försäljningar av övningsoch 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 metodoch teknikutveckling för hantering av oexploderad ammunition (OXA).
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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 2018-01-05) eller när fordrings- eller skuldbeloppet inte är exakt känt när bokslutet upprättas, redovisas beloppen som periodavgränsningsposter.
Övriga händelser tas upp som fordringar respektive skulder.

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.
Periodavgränsningsposter
En lägsta gräns på 50 tkr finns angiven för att beloppet efter 2018-01-05 ska beaktas som periodavgränsningspost för skuld. En lägsta gräns på 50 tkr finns angiven för att beloppet efter 2018-01-05 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 til�lämpning 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 från och med 2016 och där det finns skillnader i förbrukning av en anläggnings betydande
komponenter, tillämpas komponentavskrivning. Tillämpningen sker på investeringar som överstiger 3 Mkr.
Ingen retroaktiv fördelning på komponenter har gjorts på de investeringar som var avslutade eller pågående innan 1 januari 2016, då detta inte skulle ge en rättvisande bild. Det innebär att två principer tillämpas men 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 2%), se not 2 avseende aktiverad ränta.
Maskiner, inventarier och installationer m m
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.
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Försäljning av anläggningstillgångar
I not till resultaträkningen redovisas resultatet av fastighetsförsäljningar. 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.

Skuld till Riksgäldskontoret, långfristig skuld för fastigheter
I låneskuld till Riksgäldskontoret för fastigheter (11 282 000 tkr) (f å 10 753 000 tkr) ingår lån med
1 394 292 tkr (f å 1 394 292 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 2017 skett med 0 tkr (f å 3 450 tkr) för fastigheter, vilka har anskaffats efter 1 juli 1994 och som har finansierats med lån i Riksgäldskontoret.
Brytdag
Brytdag avseende räkenskapsåret har fastställts till 2018-01-05.

Ersättningar och andra förmåner för av regeringen utsedda ledande befattningshavare
Namn

Förordnande

Period

Ersättning (kr)

Maria Bredberg Pettersson

Ledamot i styrelsen

2017-01-01 - 2017-12-31

30 000

Johan Davidson

Ledamot i styrelsen

2017-01-01 - 2017-12-31

30 000

Monica Haapaniemi

Ledamot i styrelsen

2017-01-01 - 2017-12-31

30 000

Urban Karlström

Generaldirektör

2017-01-01 - 2017-12-31

1 311 183

Lars-Erik Lövdén

Ledamot i styrelsen

2017-01-01 - 2017-12-31

30 000

Maria Norrfalk

Ordförande i styrelsen

2017-01-01 - 2017-12-31

60 253

Anders Silwer

Ledamot i styrelsen

2017-09-01 - 2017-12-31

10 000

Summa

1 501 436

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, Bergvik Skog AB, Econova AB,
Maria Norrfalk AB, Hushållningssällskapens service AB, Björn Lothigius AB

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
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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

2017-12-31

2016-12-31

2 129 859
591 285
235 465
160 325
37 838
62 776
5 145
3 640
3 226 333

2 141 0251
586 576
237 6402
85 151
40 7563
57 7354
6 780
4 0475
3 159 710

I rubriken ”Hyra och arrende” ingår en hyresreducering med 100 000 tkr (f å 95 000 tkr) till FM,
FMV, FOI och FRA. Hyresreduceringen avser lägre kostnader för underhåll i och med införande av
komponentredovisning.
Motsvarande avskrivningskostnader för ”Ersättning direktavskrivna anläggningar” ingår i not 5.
Utfallet är en följd av avslutade projekt som är finansierade med betalplan.
Not 2			
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Riksgäldskontoret, ränta lån fastigheter
27 702
16 229
Riksgäldsk. ränta på lån för inv. i förv.ändamål
308
350
Dröjsmålsränta
6
116
Övriga
9
10
Summa
28 025
16 705
Räntekostnader
Riksgäldskontoret, räntekonto
Riksgäldskontoret, ränta lån fastigheter
Övriga räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Aktiverad ränta pågående nyanläggningar
Summa

4 264
92 515
159
47
-24 087
72 898

5 013
107 586
282
595
-16 121
97 355

Not 3			
Kostnader för personal
Lönekostnader exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och
avtal 282 388 tkr (f å 267 235 tkr). Motsvarande lönekostnader för styrelse och uppdragstagare
190 tkr (f å 216 tkr). 		

1-5
Jämförelsevärden för
2016 är korrigerat med
1
-435 tkr, 2-888 tkr
3
-23 tkr 5-45 tkr till
4
1 391 tkr för verksamhet i Förvaltningen som
avser avyttring.
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2017-12-31

2016-12-31

585 540
424 586
295 129
158 944
116 898
44 994
75 542
37 930
21 283
5 648
884
86 354
1 853 732

580 835
403 638
335 4071
157 422
103 7341
47 396
82 971
43 521
23 445
9 432
3 748
75 814
1 867 363

Not 5
Av- och nedskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar
2 602
Byggnader och markanläggningar, invärderat
93 308
Byggnader och markanläggningar, lånefinansierat
533 487
Byggnader och markanläggningar, direktavskrivet
160 325
Maskiner, inventarier, installationer m m
21 114
Summa
810 836

1 571
104 712
524 560
85 151
23 755
739 749

Not 4
Övriga driftkostnader
Införhyrningar
Media
Köpta tjänster, underhåll
Köpta tjänster, uppdrag
Köpta tjänster, drift
Köpta tjänster, avyttring
Köpta tjänster, övrigt
Material fastigheter
Förbrukningsinventarier och kontorsmaterial
Skog
Realisations-/utrangeringsförluster
Övriga kostnader
Summa

Not 6			
Verksamhetsutfall
I verksamhetsutfallet ingår resultatet för fastighetsförsäljningar.
Intäkter fastighetsförsäljningar
44 144
44 761
Kostnader fastighetsförsäljningar
-6 356
-10 186
Resultat fastighetsförsäljningar
37 788
34 575

Not 7
Periodens kapitalförändring (avgiftsbelagd verksamhet)
124 114
103 682
Inleverans beräknat avkastningskrav 3,4% (3,8%)
-110 823
-118 653
Inleverans överskott övriga fastighetsförsäljningar
-1 486
-5 835
Kapitalförändring efter inleveranser
11 805
-20 806
		
Reservering överskott FB 00
50
-1 904
Reservering överskott FB 04
-4 601
Reservering överskott övnings- och skjutfält
-36 352
-22 237
Projektkostnader täckta av medel från		
FB 1996, 2000 och 2004
29 569
31 975
Disponibel kapitalförändring
5 072
-17 573
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.

Jämförelsevärden för
2016 är justerade med
19 089 tkr på grund av
att felavhjälpande underhåll omklassificerats från
drift till underhåll från
och med 2017.
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2017-12-31

2016-12-31

Utan hänsyn tagen till det särskilda undantaget från EA-regler hade realisationsresultatet
av försvarsbeslutsförsäljningar uppgått till följande:
Försvarsbeslut 2000
-137
Försvarsbeslut 2004
Övnings- och skjutfält
33 566
Summa
33 429

1643
1615
21 279
24 537

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

-87
-1 813
-1 900

261
2 985
957
4 203

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

38 490
38 490

4 432
6 173
26 369
36 974

82 308
3 121
-5 207
80 222

81 140
6 438
-5 270
82 308

Not 9
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
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Byggnader och markanläggningar, lånefinansierat
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar

2017-12-31

2016-12-31

13 124 575
982 175
-2 295
14 104 455

12 669 813
470 321
-15 559
13 124 575

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Periodens avskrivningar
Avyttringar och utrangeringar

-5 232 590
-4 717 070
-533 487
-524 560
1 523
9 040
-5 764 554
-5 232 590
		
Bokfört värde
8 339 901
7 891 985
Byggnader och markanläggningar, direktavskrivet
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar

2 348 947
2 263 796
160 325
85 151
2 509 272
2 348 947
Ackumulerade avskrivningar		
Vid årets början
-2 348 947
-2 263 796
Periodens avskrivningar
-160 325
-85 151
-2 509 272
-2 348 947
		
Bokfört värde
0
0

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Periodens avskrivningar
Avyttringar och utrangeringar

Mark och annan fast egendom
-74 712
-78 411
Ackumulerade anskaffningsvärden, invärderat
-2 602
-1 571
Vid årets början
1 288 950
1 290 497
5 207
5 270
Avyttringar och utrangeringar
-2 980
-1 547
-72 107
-74 712
1 285 970
1 288 950
		
Ackumulerade anskaffningsvärden, lånefinansierat		
Bokfört värde
8 115
7 596
Vid årets början
372 298
337 953
Nyanskaffningar
18 252
34 881
Not 10
Avyttringar och utrangeringar
-536
Byggnader och markanläggningar, invärderat
390 550
372 298
Ackumulerade anskaffningsvärden
		
Vid årets början
7 966 613
7 990 193
Bokfört värde
1 676 520
1 661 248
Avyttringar och utrangeringar
-10 508
-23 580
			
7 956 105
7 966 613
Summa bokfört värde totalt
10 358 805
9 989 084
Ackumulerade avskrivningar
		
Vid årets början
-7 523 975
-7 442 236
Taxeringsvärde
297 677
271 034
Periodens avskrivningar
-93 308
-104 712
( Avser fastigheter som medför fastighetsavgift/fastighetsskatt.)
Avyttringar och utrangeringar
10 349
22 973
-7 606 934
-7 523 975
Not 11
Ackumulerade nedskrivningar
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Vid årets början
-6 787
-6 858
Ackumulerade anskaffningsvärden
Under året återförda nedskrivningar
71
Vid årets början
268 992
268 742
-6 787
-6 787
Nyanskaffningar
24 233
12 545
Avyttringar och utrangeringar
-10 459
-12 295
Bokfört värde
342 384
435 851
282 766
268 992
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Ackumulerade avskrivningar			
Not 17
Vid årets början
-213 849
-201 619
Övriga upplupna intäkter		
Periodens avskrivningar
-21 114
-23 755
Upplupna intäkter avyttring
30 341
30 210
Avyttringar och utrangeringar
9 633
11 525
Ej fakturerade avyttrings- och uppdragsprojekt
29 739
18 610
-225 330
-213 849
Mediareglering
91
665
		
Införhyrningar reglering
5 417
6 603
Bokfört värde
57 436
55 143
Övriga upplupna intäkter
14 342
24 441
Summa
79 930
80 529
Not 12
Pågående nyanläggningar
Upplupna intäkter avyttring avser summan av pågående fastighetsförsäljningar där nettot av
Anskaffningsvärden, löpande
intäkter och kostnader är en fordran.
Vid årets början
1 189 724
656 401
Periodens upparbetning
1 155 390
1 038 525
I posten ”Ej fakturerade avyttrings- och uppdragsprojekt” ingår uppdragsprojekt samt avyttringsAktivering
-1 000 503
-505 202
projekt i form av rivning och återställande som faktureras Försvarsmakten.
1 344 611
1 189 724
			
Media regleras mot FM, FMV, FRA och FOI varje år samt införhyrningar mot FM och FMV. Om den
Anskaffningsvärden, direktavskrives		
totala kostnaden är högre än den erhållna ersättningen under bokföringsåret, redovisas en fordran
Vid årets början
332 415
277 406
per kund.
Periodens upparbetning
171 260
140 160
Aktivering
-160 325
-85 151
Not 18			
343 350
332 415
Avräkning med Statsverket		
		
Övriga skulder på statens centralkonto
Bokfört värde
1 687 961
1 522 139
Vid årets början
-51 814
-47 117
Medel som redovisats mot inkomsttitel under året
51 814
47 117
Not 13
Medel som ej levererats vid årets slut
-43 280
-51 814
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa
-43 280
-51 814
		
AB Svensk Byggtjänst (900 st aktier á nom. 200 kr).
180
180
Medel som ej levererats vid årets slut avser avkastningskrav 27 073 tkr (f å 29 403 tkr), amortering
Bokfört värde
180
180
på statskapital 14 721 tkr (f å 16 576 tkr) samt överskott av fastighetsförsäljningar 1 486 tkr
(f å 5 835 tkr).
Not 14
Varulager och förråd		
Not 19
Driftlager drivmedel
10 868
10 539
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Driftlager eldningsolja
7 819
8 465
Limit räntekontokredit 20 Mkr (f å 20 Mkr).
Driftlager övrigt
1 983
1 871
Summa
20 670
20 875
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Not 15
Fordringar hos andra myndigheter		
Kundfordringar
140 886
Mervärdesskatt
113 238
Övriga fordringar hos andra myndigheter
752
Summa
254 876

153 511
114 132
825
268 468

Not 16
Förutbetalda kostnader		
Införhyrningar
110 856
Förutbetalda hyror
13 874
Övriga förutbetalda kostnader
6 186
Summa
130 916

116 783
24 771
4 446
146 000
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Not 20
Myndighetskapital

Ingående balans 2017

Statskapital

Överskott
av
fastighetsförsäljningar FB

Balanserad
kapitalförändring

Kapitalförändring
enligt
resultaträkningen

Summa

330 738

496 242

152 963

103 682

1 083 625

-3 233

106 915

-103 682

Föregående års kapitalförändring
Amortering statskapital
Nedskrivning fast.försäljn. pga försvarsbeslut

0

-94 542

-94 542

-1 905

-1 905

Inleverans avkastningskrav avs 2017
Inleverans överskott övr. fastighetsförsäljn.
Inleverans digitala infrastrukturen

-110 824

-110 824

-1 486

-1 486

-110

-110

Årets kapitalförändring

124 114

124 114

Summa årets förändring

-96 447

-3 233

-5 505

20 432

-84 753

Utgående balans 2017-12-31

234 291

493 009

147 458

124 114

998 872

Ingående balans 2017 är korrigerad för skuld till statsverket per 2016-12-31, se även not 18.
Posten ”Statskapital” är korrigerad med -16 576 tkr (amortering statskapital), posten ”Balanserad
kapitalförändring” med -29 403 tkr (avkastningskrav) och -5 835 tkr ( övrig försäljning).
I posten ”Amortering statskapital” ingår skuld till Statsverket med -14 721 tkr.
I posten ”Inleverans avkastningskrav avs 2017” ingår skuld till Statsverket med -27 073 tkr.
I posten ”Inleverans övriga fastighetsförsäljningar” ingår skuld till Statsverket med -1 486 tkr.
Not 21
Överskott av fastighetsförsäljningar
Disponeras för;		
Avveckling av lokaler, mark och anläggningar
279 103
Avveckling av fält samt metod- och teknikutveckling OXA
213 906
Summa
493 009

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 279 103 tkr avsatt för avveckling av lokaler, mark och anläggningar.
Per 2017-12-31 minskar dispositionen med 17 019 tkr.		
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 213 906 tkr avsatt för avveckling av fält och metod- och teknikutveckling för hantering av
OXA. Per 2017-12-31 ökar dispositionen med 23 752 tkr.		
Not 22
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		
Ingående avsättning
+ periodens pensionskostnad
- periodens pensionsutbetalningar
Utgående avsättning
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2 766
3 668
-3 192
3 242

Not 23
Övriga avsättningar
Avsättning för kompetensutveckling
Summa

11 124
-3 627
-4 731
2 766

Del av pensionsavsättningen som förväntas förfalla inom ett år uppgår till 1 391 tkr (f å 1 839 tkr).
			

2017-12-31

2016-12-31

7 818
7 818

7 138
7 138

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 2 100 tkr ( f å 360 tkr).		
Not 24			
Skuld till Riksgäldskontoret, långfristig
Låneram för investeringar i inventarier (enl 7 kap.1 § budgetlagen)

90 000

115 000

Vid årets början
58 802
69 751
Under året nyupptagna lån
2 498
Årets amorteringar
-10 949
Bokfört värde
61 300
58 802
		
Låneram för investeringar i fastigheter (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen) 13 100 000
11 700 000
		
Vid årets början
10 753 000
10 306 000
Under året nyupptagna lån
16 256 000
12 927 000
Årets amorteringar
-15 727 000
-12 480 000
Bokfört värde
11 282 000
10 753 000
Summa

285 616
210 626
496 242
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11 343 300

10 811 802

Not 25
Skulder till andra myndigheter		
Mervärdesskatt
74 259
Leverantörsskulder
21 394
Skuld för sociala avgifter
7 943
Övriga skulder
225
Summa
103 821

70 970
15 578
7 442
225
94 215

Not 26
Upplupna kostnader
Semesterlöneskuld inkl sociala avgifter
32 249
31 598
Upplupna löner inkl sociala avgifter
9 939
3 456
Räntekostnader Riksgäldskontoret
37 945
36 174
Media
31 084
30 395
Mediareglering
7 709
10 946
Införhyrningar reglering
739
323
Övriga upplupna kostnader
33 187
51 040
Summa
152 852
163 932
		
Media regleras mot FM, FMV, FRA och FOI varje år. Om den totala kostnaden är lägre än den erhållna ersättningen under bokföringsåret, redovisas en skuld per kund.
		
Övriga upplupna kostnader avser kostnader som upparbetats 2017 men där faktura ej ankommit
2017, exempelvis avseende planerat underhåll och drift.		
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5 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER FRÅN RESULTATRÄKNING,
BALANSRÄKNING OCH ANSLAGSREDOVISNING
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(tkr)

2017

2016

2015

2014

2013

Beviljad

13 190 000

11 815 000

11 825 000

11 640 000

11 240 000

Utnyttjad

11 343 300

10 811 802

10 375 751

10 168 064

9 708 452

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

0

0

0

0

0

3 111 838

3 239 176

3 258 022

3 381 653

3 442 572

3 256 373

3 177 498

3 173 054

3 270 483

3 438 812

4 264

5 013

2 820

0

0

-

-

4 089

5 280

11 766

Beviljad

-

-

-

-

-

Utnyttjad

-

-

-

-

-

Anslagssparande

-

-

-

-

-

Belopp intecknat för framtida
åtagande

-

-

-

-

-

605

604

592

631

615

Låneram i Riksgälden

Not 27		
Övriga förutbetalda intäkter
Förskottshyra Kallax flygplats
29 825
Förskottshyra Bansystem Ronneby
1 608
Förskottshyra flygledartorn Luleå-Kallax
4 035
Förskottshyra Sjöfartsverket
Förutbetalda intäkter Försvarsmakten
327 283
Övriga förutbetalda hyresintäkter
28 317
Summa
391 068

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

Kontokrediter hos
Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad under året

Avgiftsintäkter
I posten ”Förutbetalda intäkter Försvarsmakten” ingår betalplan för nyanskaffningar med
engångshyra (fakturering på ej avslutade projekt) . Se även not 1 och 5 avseende direktavskrivna
Budget enligt regleringsbrev
anläggningar.		
Utfall

Not 28
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.

Räntekonto
Räntekostnader
Ränteintäkter
Anslagskredit

Utgående reservationer

Personal
Antal årsarbetskrafter
Medelantal anställda

614

611

606

648

635

3 716

3 704

3 891

3 740

3 889

Årets kapitalförändring

124 114

103 682

25 134

1 024

126 846

Balanserad kapitalförändring

147 458

188 200

262 696

281 563

253 731

Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring
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Fortifikationsverkets arbete
med att säkerställa god
intern styrning och kontroll
Inledning
Fortifikationsverket omfattas av förordningen
(2007:603) 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, det vill
säga rättvisande redovisning, effektiv verksamhet, 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.
Riskanalys
Arbetet med riskanalys har under 2017 bland
annat genomförts som en del av verksamhetsplaneringsarbetet för 2018. Riskerna har beaktats antingen inom den organisationsenhet där
risken identifierats eller förts uppåt i organisationen för mera central hantering. Därmed har
slutligen sammanställts ett antal risker som på
verksnivå valts att accepteras eller att hanteras.
Hanteringen återfinns då i upptagna aktiviteter
i verksamhetsplanen för 2018.
Motsvarande arbetssätt tillämpades som
grund för verksamhetsplan 2017. De inför 2017
FORTIFIKATIONSVERKET

identifierade riskerna har successivt utvärderats av verkets ledning i samband med respektive kvartalsuppföljning.

Uppföljning av riskerna
Riskerna följs upp och stäms av kvartalsvis.
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 vilket inneburit
en mycket direkt uppföljning av åtgärder per
identifierad risk.
Arbetet med riskreducerande åtgärder har
gett resultat under året och för att nämna ett
par exempel:
• Under året har ett arbete bedrivits för att
se över verkets processarbete. Arbetet har
genomförts bland annat i seminarieform
och en ny huvudprocesskarta har beslutats.
Genom de insatser som gjorts och som även
fortsätter under 2018 har risken för ett icke
fungerande ledningssystem omhändertagits.
• Under året har insatser inom IT- och telefonifunktionerna medfört att risken för ett icke
fungerande system omhändertagits.
• Miljökompetensen och –kapaciteten har
förstärkts genom att bland annat utöka med
ytterligare medarbetare inom detta område.
Åtgärderna har inneburit att risken för att
inte ha tillräcklig kompetens har kunnat
omhändertagas.

Styrelsens ledamöter: Monica Haapaniemi, Maria Bredberg Petterson, Anders Silwer, Urban Karlström,
Maria Norrfalk och Johan Davidson. På fotot saknas Lars-Erik Lövdén.

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.
2018-02-20
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Ordförande
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Adress: Fortifikationsverket, 631 89 Eskilstuna
Telefon: 010-44 44 000
Webb: fortifikationsverket.se
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