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1. GD HAR ORDET 1. GD HAR ORDET

1. GD har ordet

År 2020 har hela samhället präglats 
av utmaningar av sällan skådat slag. 
Coronaviruset har slagit hårt och 
skoningslöst mot liv, hälsa och ekono-
mi. Viktiga samhällsfunktioner inom 
sjukvård, äldreomsorg, folkhälsa och 
beredskap har pressats till det yttersta. 
Pågående vaccinering ger hopp om 
framtida lättnader, men i skrivande 
stund är pandemin inte på långa vägar 
över. På Fortifikationsverket har vi 
ändrat våra arbetssätt. De som kan 
arbetar hemma, vi träffas digitalt när 
vi har möjlighet och håller avstånd när 
ett fysiskt möte inte går att undvika. 
Det innebär utmaningar, men vi lär oss 
av erfarenheterna och med allas hjälp 
får vi det att fungera. Sjukfrånvaron 
har under året varit låg och i stort kla-
rar vi att leverera enligt lagda planer. 

Coronapandemin sveper över värl-
den i en redan orolig tid. Konsekvenser 
av klimatförändringar samt en bred 
och komplex hotbild i vår geografiska 
närhet är exempel på den instabila 
omvärld som nu är vår verklighet och 
som ställer helt nya krav på Sveriges 
totalförsvar. Fortifikationsverkets 
uppdrag att se till att Försvarsmakten 
och andra partner har väl fungerande 
anläggningar, mark och lokaler för sina 
verksamheter är viktigare än någonsin.

Försvarsbeslut för ökad  
försvarsförmåga
Den 15 december 2020 fattade riks-  
dagen beslut om det svenska försva-
rets inriktning och utveckling. 
Försvarsbeslutet visade på väntade, 
viktiga och omfattande satsningar på 

totalförsvaret. Det påverkar Fortifika-
tionsverkets verksamhet mycket. 
Investeringsvolymen ska fram till 2024 
fördubblas. Vi ska etablera oss på fyra 
nya orter och återetablera på ytterligare 
tre. Vi förbereder oss och har under 
2020 fortsatt vår långsiktiga och 
kraftiga tillväxt för att kunna möta de 
krav som försvarsbeslutet innebär. Det 
är en fantastisk möjlighet och ett stort 
ansvar för Fortifikationsverket att få 
vara med att bygga ett starkare Sverige.

Ett fortsatt tätt partnerskap med 
Försvarsmakten och andra försvars-
myndigheter är en förutsättning för 
att klara de utmaningar vi står inför. 
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
infrastruktur för hela hotskalan måste 
planeras i mycket god tid och under 
året har vi gjort gemensamma insatser 
för att effektivisera och strama upp 
planeringsprocessen. 

Stärkt beredskap i en orolig tid
Fortifikationsverket ansvarar för stora 
markområden samt byggnader och 
anläggningar med avgörande betydel-
se för totalförsvaret. Vi har stärkt vår 
beredskap med fler medarbetare, vi 
har utbildat och övat oss samt infört 
kommunikationssystemet Rakel i hela 
organisationen. Allt för att säkerställa 
bättre förutsättningar att fullfölja våra 
uppgifter även i händelse av kris och 
höjd beredskap. 

Miljösatsning för en bättre framtid
Även miljöorganisationen har stärkts 
för att ge oss bra möjligheter att bidra 
till globala och nationella miljömål. 

När byggtakt och verksamhet ökar 
ska vi ha kompetens att göra rätt från 
början, oavsett om det gäller sanering 
av mark, energieffektivisering eller en 
hållbar byggprocess. Jag gläder mig 
åt att vi tillsammans med övriga för-
svarsmyndigheter under året beslutat 
att fokusera på stora områden som 
energi och klimat, kemi och förorena-
de områden. Sveriges försvarsverk-
samhet ska ha så liten påverkan på 
miljön som möjligt.

2020 var ett mycket annorlunda 
och svårt år. Jag vill tacka alla medar-
betare för goda insatser i en utmanan-
de tid. Med en ny strategi, långsiktiga 
verksamhets- och utvecklingsplaner 
samt en stärkt organisation går vi in i 
2021 med styrka och vilja att förverkli-
ga vårt bidrag till Sveriges försvarsför-
måga. Nu blickar vi framåt – mot ökad 
leverans. 

Maria Bredberg Pettersson
Generaldirektör
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2.1 VÅRT UPPDRAG

2.1 Vårt uppdrag

Vår verksamhet
Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges fastigheter 
för försvarsändamål. Vårt huvuduppdrag är att leverera väl 
fungerande mark, anläggningar och lokaler för försvarssek-
torns behov och att utveckla den fortifikatoriska kompeten-
sen för hela samhällets behov. På så sätt bidrar vi till landets 
försvarsförmåga och samhällsberedskap.

Fortifikationsverket äger regementsbyggnader, kontor, 
träningsanläggningar, verkstäder, skjutbanor, hamnar, 
flygplatser, anläggningar under jord och den mark som 
Försvarsmakten övar på. I slutet av 2020 var vi cirka 800 
medarbetare och vårt fastighetsbestånd sträcker sig från 
Treriksröset i norr till Ystad i söder – vi finns där totalför-
svaret kräver det.

Organisation 2021
En organisationsjustering som trätt i kraft 1 januari 2021 
har under året planerats och förberetts. Syftet är att möta 
ökade behov av tillväxt samt skapa bättre samarbetsformer 
och förutsättningar att genomföra vårt uppdrag. 

ORGANISATION 2020

Resultat- 
redovisning

DRIFTDISTRIKT

STYRELSE

GENERALDIREKTÖR

LEDINGSSTAB

JURIDIKSTAB

KUND- OCH
FASTIGHETSSTAB

SÄKERHETSAVDELNING

INTERNREVISOR

FÖRVALTNINGSAVDELNING

FÖRVALTNINGSSTAB

FÖRVALTNINGSSTÖD

DOMÄN

ANALYS OCH KONTROLL

REGION X 6

PROJEKTAVDELNING UTVECKLINGSAVDELNING
AVDELNING FÖR

VERKSAMHETSSTÖD
HR- OCH KOMMUNIKATIONS-

AVDELNING

FÖRVALTNINGSSTÖD

DRIFTDISTRIKT

PROJEKTLEDNING

INVESTERING NORD

INVESTERING SYD

FASTIGHETSUTVECKLING

FORTIFIKATORISKT SKYDD

ANLÄGGNING OCH FASTIGHET

EKONOMI

UPPHANDLING

SERVICECENTER

DOKUMENTATION

IT

HR

KOMMUNIKATION

PROJEKTSTAB
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Krishantering
Sedan i slutet av januari har vi noga följt spridningen av 
viruset. Den 11 mars aktiverades Fortifikationsverkets 
beredskapsorganisation och en coronastab sammankalla- 
des. Beslut fattades på ett tidigt stadium om hemarbete när 
så är möjligt och att digitala möten ska ersätta fysiska. Inga 
utlandsresor har genomförts och endast nödvändiga 
inrikesresor har gjorts. Inom Fortifikationsverket finns ett 
stort antal uppgifter som inte går att utföra på distans, till 
exempel löpande förvaltning och drift samt uppgifter med 
krav på sekretess. I de fall där arbetet måste utföras på 
arbetsplatsen eller där resor krävts har riskanalyser 
genomförts. I mars genomförde samtliga avdelningar 
kontinuitetsplanering och därefter togs en åtgärdsplan fram 
så att planeringen kunde verkställas. 

Konsekvenser
Fortifikationsverkets planerade utveckling av beredskaps- 
arbetet har inte fullt ut kunnat genomföras, mycket på grund 
av att totalförsvarsövningen TFÖ 2020 skjutits upp. 

I utvecklingsprojekt där man är i behov av externa 
tjänster har vissa förseningar uppstått. Arbetet med 
myndighetens omvärldsbevakning har försvårats då många 

2.2 SÄRSKILD HÄNDELSE – CORONAPANDEMIN

2.2 Särskild händelse  
– coronapandemin
Fortifikationsverkets verksamhet och leveranser har trots coronapandemin 
i stort sett kunnat fullföljas. Folkhälsomyndighetens rekommendationer har 
följts och egna åtgärder för att säkra leveranser och uppdrag har genomförts.

nätverksträffar, konferenser och andra tillfällen för kompe-
tensutbyten ställts in. Internationella samarbeten har till 
stora delar pausats på grund av våra eller våra motparters 
restriktioner. 

Kommunikationsaktiviteter har i stor utsträckning ställts 
in. Till exempel har den planerat ökade närvaron på För-
svarsmaktens garnisonsdagar uteblivit. Fokus har istället 
lagts på intern kommunikation om coronapandemin samt på 
att digitalt nå ut med information för kompetensförsörjning.

På grund av coronapandemin har upplåtelseavtalen för 
2021 inte omarbetats, med undantag för ett antal justering-
ar överenskomna med kund. Istället förlängs upplåtelseav-
talen för 2020 med ett år.

Utbildningsverksamheten har påverkats av att bland an-
nat platsbesök inte kunnat genomföras enligt plan. Myndig-
hetens utbildningar har generellt ställts in eller genomförts 
digitalt i de fall det har varit möjligt. 

Centrala introduktionsdagar har ställts in vilket gjort 
att närmaste chef fått större ansvar för den övergripande 
introduktionen.

 Vissa kontrollfunktioner har påverkats då resor och 
platsbesök inte kunnat genomföras.

2.3 ÅRET I SIFFROR

Energianvändning

399
GWh (403 GWh)

Intäkter

3 942
miljoner kronor (3 531 mkr)

Investeringsutgifter

2 814
miljoner kronor (2 133 mkr)

Årsarbetskrafter

716
(624)

Bruttoarea (uthyrningsbar)

3 355 467
m2 (3 319 574 m2)

Bokfört värde fastigheter 

12 563
miljoner kronor (11 709 mkr)

2020 – året i siffror
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2.4 RESULTATET I KORTHET

2.4 Resultatet i korthet

2.4 RESULTATET I KORTHET

Intäkter
Fortifikationsverkets verksamhet redovisas och genomförs 
inom tre områden; förvaltning, uppdrag samt avyttring. Ver-
kets totala omsättning är cirka 3 942 mkr där större delen, 
2 883 mkr, härrör sig från förvaltningsverksamheten, varav 
uthyrning till kunder med upplåtelseavtal enligt verkets 
hyresmodell uppgår till 2 309 mkr. Uppdragsverksamheten 
har under året genererat intäkter på 1 014 mkr, varav störs-
ta delen, 647 mkr, avser införhyrningar av lokaler med mera 
till Försvarsmakten.

NYCKELTAL BERÄKNADE FÖR HELA MYNDIGHETEN
Avkastning i procent
Definition: Avkastningen avser överskott före försäljningar 
av fast egendom i relation till genomsnittligt myndighets-
kapital. Det genomsnittliga myndighetskapitalet omfattar 
balansposten Myndighetskapital i balansräkningen minus 
överskott av försäljningar.

Soliditet i procent
Definition: Myndighetskapitalet i relation till totalt kapital.

Ersättning från Kammarkollegiet för kostnader för skogsbränder 2018 (30 mkr) ingår i årets kapitalförändring 
och medför högre avkastning jämfört med tidigare år.

1 I kostnadsutfallet 2020 ingår 80 mkr (f å 90 mkr) för avveckling av anläggningar och 
övnings- och skjutfält, vilka finansieras med balanserade medel. I budget ingår 66 mkr.

Mål: 
Myndigheten ska i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning 
om 2,7 procent på 30 procent av myndighetens genomsnittliga lån i Riksgäldskontoret för investeringar i 
fastigheter och markanläggningar.

Bedömning:
Avkastningen för 2020 uppgår till 118 mkr, vilket motsvarar målet. Resultat exklusive försäljningar på grund 
av försvarsbeslut och försäljningar av övnings- och skjutfält samt kostnader för avveckling finansierad med 
balanserade medel är 147 mkr, vilket innebär att målet är uppnått.

Verksamheten avyttring har genererat intäkter för 83 mkr 
varav 36 mkr avser fastighetsförsäljningar. Resterande 
intäkter är huvudsakligen ersättning för återställande och 
sanering, 45 mkr.

Resultat 
Resultatet är 68 mkr, vilket är 20 mkr lägre än budget. 
Resultatet för förvaltningsverksamheten är 41 mkr högre, 
resultatet för uppdragsverksamheten är 19 mkr högre och 
resultatet för avyttringsverksamheten är 80 mkr lägre.

Verksamhet (tkr) Budget 2020
(enl regleringsbrev)

Utfall 2020 Utfall 2019

Förvaltning    

Intäkter 2 721 692 2 883 370 2 586 535

Kostnader -2 635 112 -2 755 708 -2 480 084

Resultat 86 580 127 662 106 451

 

Uppdrag

Intäkter 844 741 1 013 914 912 404

Kostnader -836 315 -986 451 -896 249

Resultat 8 426 27 463 16 155

 

Avyttring

Intäkter 70 449 82 817 32 813

Kostnader1 -77 035 -169 906 -122 281

Resultat -6 586 -87 089 -89 468

Total 88 420 68 037 33 138

År 2020 År 2019 År 2018

Årets kapitalförändring enligt resultaträkningen (tkr) 68 037 33 138 152 273

Överskott försvarsbeslut samt övnings- och skjutfält (tkr) -1 452 -4 159 -27 843

Underskott/överskott, övriga försäljningar 1 378 -260 -102 699

Överskott före försäljningsöverskott (tkr) 67 963 28 719 23 731

Genomsnittligt myndighetskapital

Ingående balans (tkr) 325 639 369 132 505 863

Utgående balans (tkr) 361 353 325 639 369 132

Summa (tkr) 686 992 694 771 874 995

Genomsnitt (tkr) 343 496 347 385 437 498

Avkastning 20 % 8 % 5 %

År 2020 År 2019 År 2018

Summa myndighetskapital enligt balansräkning 743 486 793 705 868 873

Totalt kapital (tkr) 17 633 254 16 237 416 14 818 514

Soliditet 4 % 5% 6%

MÅL ENLIGT REGLERINGSBREVET 

Fortifikationsverket redovisar, analyserar och bedömer verksamhetens resultat enligt förordningen (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag i förhållande till: 

 ■ Mål och återrapporteringskrav i regleringsbrevet. 
 ■ Övriga uppdrag från regeringen. 

I redovisningen inleds respektive kapitel med en ruta som återger de mål som resultaten bedöms emot. 

Analys och samlad bedömning av resultatet redovisas. Bedömningen av resultatet görs utifrån en tregradig 
skala som är:

 ■ grön ruta för om resultatet utvecklats positivt mot föregående år eller om verket uppnått satta mål
 ■ gul ruta om det är oförändrat
 ■ röd ruta om resultatet har utvecklats negativt mot föregående år eller om satta mål inte uppnåtts. 

Den samlade bedömningen görs mot bland annat resultatindikatorer samt interna och externa mätningar. 
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Ny strategi och styrmodell
En ny strategi beslutades av Fortifi-
kationsverkets styrelse i juni 2020. 
Den är långsiktig, gäller tillsvidare och 
utgår från det övergripande strategis-
ka målet ”En nära partner för ökad för-
svarsförmåga” samt bibehållen vision 
”En säker värd för en säkrare värld”. 

För att nå vårt mål krävs leveranser 
inom fem strategiska målområden: 

 ■ Ändamålsenliga fastigheter
 ■ Säkrad funktion i anläggningar och 

byggnader
 ■ Fortifikatorisk kompetens och 

tjänster
 ■ Ansvarsfull, hållbar utveckling 
 ■ Säkerhet, ordning och reda 

Verksamhetsplaneringen har ändrats 
från ettåriga planer till en treårig 
verksamhetsplan. Syftet är bland 
annat att kunna fokusera mer på 
uppföljning av genomförandet av 
försvarsbeslutet. Större utveck-
lingsinsatser lyfts till en särskild 
utvecklingsplan samt till en plan för 
strategisk kompetensförsörjning.

Gemensam planering av  
infrastruktur

Fortifikationsverket lämnar till rege- 
ringen två gånger per år en investe-
ringsplan med beställda och planerade 
investeringar för de kommande åren. 
Investeringsplanen har tagits fram i 
samråd med Försvarsmakten. Planen 
har före år 2020 varit på tre års sikt 
och inkluderat beställda investeringar 
i infrastruktur. Därmed omfattades 
inte bedömt behov av infrastrukturin-
vesteringar i tidiga skeden av anskaff-
ning av materielobjekt. 

Även andra planerade investe-
ringar i infrastruktur som ligger i 
tidiga planeringsskeden har saknats i 
planen, eftersom de inte haft förväntat 
ekonomiskt utfall de kommande tre 
åren. Försvarsmakten och Fortifika-
tionsverket har gemensamt belyst att 
det inneburit att det funnits brister i 
all planering av infrastruktur kopplat 
till försvarsbeslutet och den längre 
tidsram Försvarsmakten planerar för. 
Motsvarande problem finns även för 
Fortifikationsverkets övriga partner i 
form av att förberedelser för infrastruk-
turbehov på längre sikt inte startar i tid. 

Ekonomistyrningsverket (ESV) 
har utifrån denna problembild i en 
rapport till regeringen pekat på att 
det finns ett strukturellt problem i 
styrningen av Fortifikationsverkets 
investeringar. Fortifikationsverket 
har i sitt regleringsbrev för 2021 fått i 
uppdrag av regeringen att gemensamt 
med Försvarsmakten återkomma med 
en investeringsplanering som motsva-
rar Försvarsmaktens samt inkluderar 
både planerade och beställda investe-
ringar. ESV har fått i uppdrag att inom 

ramen för sitt stöd till Försvarsmak-
tens investeringsplanering även bistå 
Fortifikationsverket. 

I en kompletterande investerings-
plan i juli 2020 lämnade Fortifikations-
verket i samråd med Försvarsmakten 
en planering av infrastruktur fram 
till 2030. Till den kompletterande 
investeringsplanen fick Fortifikations-
verket ta del av och lämna synpunkter 
på bedömt infrastrukturbehov vid 
anskaffning av materielobjekt. Därmed 
har det strukturella problemet i plane-
ringen börjat åtgärdas. Gemensamma 
bedömningar och kvalitetssäkring av 
underlag behöver fortsätta utvecklas 
mellan Fortifikationsverket och För-
svarsmakten samt andra myndigheter 
som beställer infrastruktur. 

Stärkt beredskap och  
försvarsförmåga
Hösten 2019 togs ett inriktningsbe-
slut att Fortifikationsverkets slutna 
bestånd ska prioriteras och förstärkas. 
I samråd med Försvarsmakten har 
Fortifikationsverket förstärkt arbetet 
för att bidra till ökad försvarsförmåga. 
Resurser har tillförts och drift, förvalt-
ning, ägarrelaterade investeringar följs 
upp och rapporteras månadsvis. Arbete 
pågår med att trygga anläggningar på 
mark som vi inte äger. 

2.5 EN NÄRA PARTNER FÖR ÖKAD FÖRSVARSFÖRMÅGA

2.5 En nära partner  
för ökad försvarsförmåga

Mål:
Myndigheten ska ha en aktuell planering för sin verksamhet och sin organisation vid höjd beredskap enligt 
förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Samverkan ska ske med övriga berörda 
parter i syfte att nå en sammanhängande planering för totalförsvaret.

Bedömning:
Fortifikationsverket har en krisorganisation och en aktuell planering som kontinuerligt utvecklas och övas.  
Till viss del är system för säker kommunikation utbyggda och myndigheten samverkar med övriga aktörer 
inom totalförsvaret. Vår samlade bedömning är att målet enligt regleringsbrevet är uppnått.

MÅL OCH ÅTERRAPPORTERING ENLIGT REGLERINGSBREVET 

En kontinuerlig leverans av våra 
tjänster oavsett beredskapsläge är 
väsentligt för våra partner och vi har 
under året fortsatt bygga vår bered-
skap utifrån deras behov. Beredskaps-
resurser och beredskapsfunktion inom 
Fortifikationsverket har utökats. Ett 
beredskapskoncept har tagits fram i 
syfte att stödja Försvarsmakten och 
andra partner i totalförsvarets bidrag 
till det aktiva försvaret. Arbetet utgår 
från Försvarsmaktens beredskaps-

KRIS OCH BEREDSKAP 

koncept och doktrin för gemensamma 
operationer och kommer att fortsätta 
utvecklas under 2021 där en första 
kontrollstation blir deltagandet i Total-
försvarsövning 2020, som på grund av 
coronapandemin skjutits upp. Forti-
fikationsverkets beredskapsplan har 
under året omarbetats och utbildning-
ar har genomförts.

Utbyggnaden av och utbildning i att 
använda robusta och säkra sambands-
medel som till exempel Rakel och 

kryptosystem har under året fortsatt. 
Det ger oss successivt en mer robust 
ledningsförmåga vid kris. Parallellt 
fortsätter utvecklingen av beredska-
pen genom implementering av ett 
verktyg för att mäta Fortifikationsver-
kets krigsduglighet.

Ett välfungerande partnerskap med Försvarsmakten och andra partner 
är en förutsättning för ökad takt i leveransen av vårt uppdrag. 

Uppdrag enligt regleringsbrevet.

Myndigheten ska lämna tekniska 
och ekonomiska underlag rörande 
behov av förändrad infrastruktur 
till Försvarsmakten inför deras 
framställningar om att få 
anskaffa respektive förbereda ett 
materielobjekt för anskaffning.
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Fortifikationsverket ska enligt instruk-
tionen förvalta en viss del av statens 
fasta egendom, såsom fastigheter 
avsedda för försvarsändamål. Fastig- 
heterna ska förvaltas så att en god 
resurshushållning och en hög kost-
nadseffektivitet uppnås. I förvaltning-
en ingår också ansvar för nyttjanderät-
ter exempelvis för jordbruk, jakt och 
fiske. Fastighetsbeståndet är varierat 
och består av allt från kaserner, kontor, 
verkstäder och enkla förråd till flygfält, 
hamnar, berganläggningar, skjutfält 
och teknikintensiva byggnader.

INTÄKTER
Huvuddelen av fastigheterna hyrs ut 
till Försvarsmakten. Andra kunder 
inom försvarsområdet är Försvarets 
materielverk (FMV), Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI) och Försvarets 
radioanstalt (FRA). Upplåtelseavtal 
enligt särskild hyresmodell tecknas 

med dessa kunder. Ersättningen för 
upplåtelseavtalen var 2 309 mkr (f å 
2 173 mkr) vilket är en ökning med 
6 % jämfört med 2019. Huvuddelen 
av ökningen består av tillkommande 
hyra för utförda investeringar på 
befintliga och nya objekt.

DRIFT
Den totala kostnaden för drift har 
ökat och uppgår till 297 mkr (f å 290 
mkr). Driftkostnad för lokaler per m2 
har minskat med 2 kr till 44 kr per 
m2. Förändringen förklaras till del av 
att nybyggnationer ofta ger en lägre 
driftkostnad. En annan förklaring är 
att resurser förts över till genomföran-
de av underhållsprojekt.

För att hålla jämna steg med den 
tillväxtfas vi är inne i så har verksam-
heten utökats med nya driftdistrikt 
och nya medarbetare. Uppdatering och 
uppföljning av driftplaneringen pågår 

kontinuerligt för att säkerställa rätt 
nivå på driften. Parallellt utvärderas 
och utvecklas processer och arbetssätt. 

För att möta behovet av ökad 
rådighet, robusthet och säkerhet över 
våra lokaler och anläggningar har vi 
successivt börjat ställa om till att göra 
mer arbete i egen regi.  

VIDMAKTHÅLLANDE 
Åtgärderna för vidmakthållande består 
av ägarrelaterade investeringar och 
planerat underhåll av fastigheterna. 
Utgifter och kostnader för att vidmakt-
hålla fastigheterna uppgår till 1 252 
mkr (f å 919 mkr), vilket är en ökning 
med 36 % jämfört med 2019. Utgif-
terna för ägarrelaterade investeringar 
uppgår till 925 mkr (f å 645 mkr) och 
kostnaderna för planerat underhåll 
uppgår till 326 mkr (f å 274 mkr). 

2.6 FÖRVALTNINGSVERKSAMHET

2.6 Förvaltningsverksamhet

Underhållskostnader för lokaler har 
ökat med 4 kr per m2 till 57 kronor.

Uppdraget att vårda och säkerstäl-
la fastigheternas värde i kombination 
med kundernas ökande verksamhet 
ställer större krav på våra planer för 
underhåll. Både medel och projekt-
resurser har utökats. Ett antal av de 
rekryteringar som gjordes under 2019 
och 2020 är särskilt avsatta för att 
arbeta med vidmakthållande. 

Trots pågående coronapandemi 
har planerade underhållsåtgärder 
genomförts. Under året har genomför-
andet av underhållsbesiktningar slut-
förts. Det ger underlag till de framtida 
underhållsplanerna.

Renovering av Kungsholms fort  
i Karlskrona
Fortifikationsverket har med kort 
tidshorisont kunnat möta uppdraget 
att i september 2020 åter ta Kungs-

holms fort i bruk. Anläggningen 
fungerar nu för dagens verksamhet 
och moderna krav. I uppdraget ingick 
bland annat att åtgärda fuktproblem, 
täta ytskikt och att genomföra en 
allmän uppfräschning för de cirka 300 
personer som nu tjänstgör på fortet.

Byte av renstängsel i Vidsel
Fortifikationsverket har under året 
utfört utbyte av 11 kilometer renstäng-
sel. Totalt finns 16,2 mil renstängsel 
för att samerna ska kunna utrymma 
sina renhjordar från området. Arbetet 
sker inom ett Natura 2000-område 
och genomförandet har skett med stor 
försiktighet. Projektet fortsätter under 
de närmaste åren.

Takåtgärder inom Bodens garnison
Ett flertal byggnader har haft stora 
problem med isbildning på taken. Det 
har även uppkommit sättningar i ytter-

taket på flertalet kaserner på grund av 
problem med takstolarna. Omfattande 
åtgärder har vidtagits, exempelvis ut-
byte av ventilationskanaler, isolering, 
förstärkning av taken med stålpelare 
och stålbalkar. Resultatet är ökad livs-
längd, minskade underhållskostnader 
samt energibesparingar.

Reparation av motorvägsbroar i 
Enköping
I Enköping delas garnisonsområdet av 
E18. De två delarna förbinds med fyra 
broar som ägs av Fortifikationsverket. 
Vägsalt har under årens lopp skadat 
broarnas betongkonstruktioner och 
under 2020 har de renoverats för att 
hålla i många år till.

Mål:
Fastigheternas värden ska bevaras på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå.

Bedömning:
För att bevara värden i de byggnader och anläggningar som verket förvaltar krävs vidmakthållande av beståndet 
och erforderlig drift. Åtgärderna för vidmakthållande består av ägarrelaterade investeringar och underhåll 
av fastigheterna. En satsning har gjorts för att höja statusen i beståndet. Utgifter och kostnader för att 
vidmakthålla fastigheterna har ökat med 36 % jämfört med 2019. Driftverksamheten har genomförts enligt plan. 
Vår samlade bedömning är att målet i regleringsbrevet är uppnått.

Mål:
Myndigheten ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt sina 
hyresgäster och uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd. 

Bedömning:
Investeringsutgifterna för året når inte upp till nivån i investeringsplanen, enligt regleringsbrevet för 2020, 
men anskaffning och utveckling av fastigheter har ökat med 27 % jämfört med 2019. Resultatet från årets  
kundundersökning blev 58, vilket är en ökning från 2017 års resultat på 57. Vår samlade bedömning är att målet 
delvis är uppnått.  

MÅL ENLIGT REGLERINGSBREVET

Renstängsel i Vidsel
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BRUKARRELATERADE  
INVESTERINGAR 
Fortifikationsverket ska enligt in-
struktionen på uppdrag av regeringen 
genomföra nybyggnation och om-
byggnation av fast egendom, samt för 
statens räkning förvärva fast egendom. 
Myndigheten ska även bistå Försvars-
makten i lokalförsörjningsfrågor.

Anskaffning och utveckling av 
fastigheter har genomförts för 1 889 
mkr (f å 1 488 mkr), vilket är en ök-
ning med 27 % jämfört med år 2019. 
Utfallet ligger 35 % procent under 
den planerade nivån i regleringsbre-
vet för 2020.

När investeringar inte har kunnat 
påbörjas som planerat har resurser 
istället lagts på tidiga skeden och 
kostnadsbedömningar för att öka vår 
leveransförmåga i kommande projekt. 
För att möta upp det ökade behovet 
av investeringar har vi tidigare år och 
även under 2020 utökat vår projekt-
avdelning, men även andra organisa-
tionsenheter har förstärkts med fler 
resurser.

I januari 2020 utökades avdelning-
en med en projektstab. Projektstaben 
ansvarar  för en bättre styrning och 
kontroll samt bättre planering avseen-
de tider och kostnader i våra projekt. 
Förstärkningen har gett effekt i tidiga 
skeden och för kostnadsbedömningar. 

Nytt regemente på Gotland
Det nya regementet på Tofta växer 
fram och under 2020 var Fortifika-
tionsverket i slutfasen av de projekt 
som beslutades i samband med 
försvarsbeslutet 2015. Det handlar 
om multifunktionshus, stridsfordons-
garage, gymnastikhall, verkstad och 
tillhörande infrastruktur. Under året 
har även en tillfällig kontorslösning 
för staben på Gotlands regemente 
etablerats. 

Nytt elevhem på Karlberg
I december 2020 blev entreprenaden 
för det nya elevhemmet på Karlberg 
i Stockholm klar. Elevhemmet är i 
första hand anpassat för kadetter 
studerande på officersprogrammet vid 
Militärhögskolan. Byggnaden rymmer 
bland annat 151 elevrum, mötesrum 
och gemensamma utrymmen. Den 
består av tre huskroppar i tre våningar 
som sammankopplas med ett samlat 
entréplan för gemensamma funktioner 
och tekniska utrymmen. Elevhemmet 
uppfyller kraven för Miljöbyggnad 
Silver vilket bland annat innebär 
särskilda krav avseende dagsljus och 
buller.

Ombyggd vakt i Karlsborg
I december 2020 blev en ombygg-
nation av garnisonsvakten på flot-

tiljområdet i Karlsborg klar. Arbetet 
påbörjades hösten 2019 och Fortifi-
kationsverket har nu totalrenoverat 
i stort sett alla delar av byggnaden 
som ursprungligen uppfördes 1939. 
Värmesystemet och ventilationssys-
temen är nya. Elen är helt bytt och ny 
kanalisation har monterats. Ytskikt har 
renoverats och fönster samt dörrar 
har bytts ut. Huset har tillgänglighets-
anpassats, bland annat har en ny hiss 
installerats. 

FÖRVÄRV
Under året har antalet förvärv ökat och 
vi har den högsta transaktionsvolymen 
på många år. Exempel på större fastig-
hetsförvärv i det öppna beståndet är 
Stadsliden i Umeå om 78,5 mkr som 
köpts från Lerstenen AB. Förvärvet 
omfattar mestadels lokaler och mark 
som tidigare hyrts in. Under året har 
också Granitgatan i Enköping förvär-
vats av ett privat bolag för 50 mkr. 
Fastigheten inrymmer en godsmottag-
ning och hyrs sedan en längre tid in för 
ändamålet. 

2.6 FÖRVALTNINGSVERKSAMHET 2.6 FÖRVALTNINGSVERKSAMHET

ENERGIANVÄNDNING

Återrapportering 
Enligt regeringsuppdrag (I2019/03308/E) ska Fortifika-
tionsverket genomföra åtgärder som minskar energian-
vändningen i våra byggnader med 26 700 MWh från och 
med 1 januari 2014 till och med den 31 december 2030.

Energianvändningen för fastighetsbeståndet minskar 
jämfört med föregående år. Redovisade nyckeltalsvärden 
för energianvändningen ökar i förhållande till föregående 
år på grund av: 

 ■ Stark tillväxt med ökad verksamhet hos hyresgästerna med 
bland annat förändrad användning av befintliga lokaler. 

 ■ Ett större kvalitetsarbete gällande klassificering av bygg-
nadstyper med bäring på kalla eller varma byggnadsare-
or, vilket medfört att varma byggnadsareor minskat mot 
föregående år.

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 2 200 000 (170 kWh/m2)

2017 371,6 2 380 000 (156 kWh/m2)

2018 397,9 2 383 000 (167 kWh/m2)

2019 403,2 2 447 000 (165 kWh/m2)

2020 399,2 2 402 000 (166 kWh/m2)

 ■ Anskaffning av nya fastighetsbestånd har de senaste åren 
påverkat energianvändningen negativt, som exempel ett 
förvärv i Enköping.

 ■ Ökad energianvändning till följd av pågående entreprena-
der som inte kan särredovisas och avräknas från fastig-
hetsenergin. 

Fortifikationsverket har i likhet med tidigare år arbetat med 
att i den dagliga driften verka för en effektivare energian-
vändning genom uppföljning av energistatistik, fortlöpande 
tillsyn och skötsel, samt prioritering och genomförande av 
åtgärder. Exempel är apparatbyte av tekniska installationer 
inom området för ventilation, styr- och övervakning samt 
belysning. Vi genomför även åtgärder på byggnadernas 
klimatskal, vilket medför att energieffektiviteten i bygg-
naderna kontinuerligt förbättras. Utöver riktade energiin-
satser, pågår ett fortlöpande arbete med energieffektivise-
ringsåtgärder utifrån underhålls- och investeringsplanerna. 
Det innebär bland annat att äldre tekniska system byts ut 
mot moderna och mer energieffektiva. Exempelvis så har 
den markförlagda tekniska infrastrukturen för Granhammar 
kasern i Kungsängen bytts ut i olika etapper under en treårs- 
period. Värme, vatten och avloppsledningar har efter mer 
än 40 års drift ersatts i sin helhet. Det nya betydligt energi-
effektivare kulvertsystemet har minskat energiförlusterna 
mot mark med cirka 20 %. 

I samband med genomförande av nybyggnation är 
målsättningen att uppföra byggnader med en kravbild som 
motsvarar god energiprestanda.  

Elevhem på Karlberg
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2.6 FÖRVALTNINGSVERKSAMHET 2.6 FÖRVALTNINGSVERKSAMHET

BILD PÅ XXXXXXX

ÖVRIGT
Nöjd kund index
Under året har en nöjd kund-under-
sökning (NKI) genomförts. Resultatet 
av NKI landade på 58 vilket kan jäm-
föras med undersökningen från 2017 
då resultatet var 57. Vi får överlag 
positiva omdömen om medarbetarnas 
bemötande lokalt medan samverkan 
med funktioner inom infrastyrning 
centralt och lokalt behöver utvecklas. 
Brister finns även i information till 
lokala brukare kring pågående och 
framtida utveckling av våra lokaler. 

Garnisonsplaner
Arbetet med garnisonsplaner har skju-
tits fram med hänsyn till coronapande-
min, vilket medfört att bara garnisons-
planer för Halmstad och Boden har 
kunnat godkännas för fastställande. 
Flera garnisonsplaner har under året 
påbörjats, bland annat för Göteborg, 
Uppsala samt för övnings- och skjutfält 
Väst i tillägg till flera redan pågående 
planer. För planarbetet har ett digitalt 
koncept tagits fram där arkitektur och 
kulturmiljö ingår som viktiga grund-
komponenter.

Upphandling och inköp
Under året har Fortifikationsverket 
fortsatt förstärkningen av inköpsorga-
nisationen för att öka förmågan att 
hantera ökande volymer och högre 
beredskapskrav. Kategoristyrning har 
stärkts under året med bland annat 
implementering av fordonssamord-
ning för ökat fokus på miljöprestanda, 
optimal ekonomisk livslängd och en 
robust fordonsflotta. Nytt e-handels-
system har upphandlats för att 
säkerställa en långsiktig och säker 
lösning. Implementering har inletts 
under året för att vara i full drift under 
2021. 

Kvalitets- och miljöledningssystem
Under året förnyades certifieringen  
av vårt kvalitets- och miljölednings-
system enligt ISO 9001:2015 och 
14001:2015. 

En uppdatering av samtliga verk-
samhetsprocesser har slutförts under 
året. I uppdateringen ingick såväl en 
genomgång av befintliga arbetssätt 
som hur de presenteras och visuali-
seras i processerna. Arbetssätt samt 

modernare verktyg för digital hante-
ring och systematisk uppdatering av 
styrande och stödjande dokument har 
införts i verksamheten. 

Säkerhet
Under året har säkerhetsavdelningen 
utökats och är nu fullt ut bemannad. 
Arbetsformer och processer har revi-
derats i syfte att leverera ett kvalifice-
rat stöd inom säkerhetsskyddstjäns-
ten. Informationskampanjen ”Stärkt 
säkerhetskultur” har genomförts med 
positiv respons från organisationen. 
Då bemanningen utökats har fler 
kontroller än tidigare år kunnat ge-
nomföras, både av företag och internt. 
Kontrollverksamheten har ändå inte 
kunnat utföras helt enligt plan på 
grund av coronapandemins restrik-
tioner. Under året har även arbetet 
med säkerhetsskyddsplanering inom 
myndigheten stärkts. 

IT-säkerhet
En förtydligad målbild för IT-säkerhet 
är framtagen tillsammans med en me-
todik som stödjer Fortifikationsverkets 
fortsatta arbete med Ledningssystem 
för Informationssäkerhet (LIS) samt 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps (MSB) föreskrifter 2020:6, 
2020:7 och 2020:8. Det systematiska 
arbetssättet kommer att hjälpa till att 
förebygga, förhindra, upptäcka och 
hantera incidenter. Arbetet inkluderar 
såväl processer och arbetssätt som 
tekniska lösningar.

Inom Skövde garnison har under 
året nyanläggning av byggnadsautoma-
tionssystem genomförts. Projektet är 
en del i ett flerårigt landsomfattande 
projekt till följd av Försvarsmaktens 
förändrade krav på informationssäker-
het för kommunikation och mätvärde-
insamling. 

Försäkringskassan, Skatteverket, 
Trafikverket, Transportstyrelsen, 
Fortifikationsverket och Lantmäteriet 
tecknade hösten 2020 en avsiktsförkla-
ring avseende skyddad infrastruktur.
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2.6.1 Ekonomiskt resultat av förvaltning 2.6.2 Resultatindikatorer för förvaltning

Resultatet blev 41,1 mkr högre än budgeterat. Fortifika-
tionsverket har fått ersättning från Kammarkollegiet  
(30 mkr) under 2020 för kostnader i samband med skogs-
bränderna 2018. Lägre kostnader för resor och konferens på 
grund av coronapandemin har också bidragit till det högre 
resultatet.

Intäkterna blev 161,7 mkr högre och kostnaderna  
120,6 mkr högre.

Intäktsförändringen jämfört med budget fördelas på:
 ■ Högre intäkter för direktavskrivna anläggningar  

(132 mkr).
 ■ Ersättning från Kammarkollegiet 30 mkr.
 ■ Lägre hyresersättning (10 mkr). Ersättningen för upplå-

telseavtalen är 27 mkr lägre och ersättningen för övriga 
hyresavtal är 17 mkr högre än budget. Den lägre ersätt-
ningen för upplåtelseavtalen avser till största delen lägre 
ersättning för media.

 ■ Högre intäkter för skog och övriga intäkter (10 mkr).

Kostnadsförändringen jämfört med budget fördelas på:
 ■ Högre kostnader för direktavskrivna anläggningar  

(132 mkr).
 ■ Lägre kostnader för förvaltning av fastigheter (40 mkr). 
 ■ Högre kostnader för räntor och avskrivningar (22 mkr). 

På pågående investeringsprojekt läggs en ränta, vilken 
medför att räntekostnaderna i resultaträkningen minskar 
med den ränta som läggs på investeringsprojekten. 
Räntan har sänkts under året, vilket har medfört högre 
räntekostnader än budget.

 ■ Högre kostnader för skogsverksamhet (6 mkr).

Drift och underhåll 
Av förvaltningsverksamhetens kostnader på 2 755 mkr (f å 
2 480 mkr) är cirka hälften kostnader för drift och under-
håll, 1 265 mkr (f å 1 208 mkr).  

Drift
Driftkostnaderna omfattar tillsyn och skötsel, administra-
tion av fastigheter, vård av fordon med mera. I redovisade 
kostnader ingår även kostnader för förvaltning av objekt 
som är under försäljning samt kostnader för media.

Nybyggnation och ökad verksamhet hos kunderna har 
medfört ökade kostnader för drift de senaste åren. Kostna-
derna 2020 är 5,6 mkr högre än 2019. Under 2019 ökade 
kostnaderna med 26,3 mkr jämfört med 2018. Kostnaderna 
för tillsyn och skötsel, vård av fordon samt administration 
av fastigheter har ökat.

Kostnaderna för media är 5 mkr högre än 2019. Kostna-
derna för försörjningsmedia har ökat med 3,8 mkr.

Kostnader för förvaltning av fastigheter
I budgeten ligger kostnader för förvaltning av fastigheter 
med 1,7 mdr och kostnaderna blev 40 mkr lägre (2 %). 

Kostnaderna för administration är 33 mkr lägre än 
beräknat och det är huvudsakligen kostnader för personal 
och resor som är lägre. Lönekostnaderna är lägre (15 mkr) 
vilket beror på senarelagda rekryteringar. Coronapandemin 
är huvudsaklig orsak till att kostnaderna för resor och övri-
ga personalkostnader är betydligt lägre (19 mkr). 

Kostnaderna för underhåll blev 21 mkr högre än budget. 
Kostnaderna för avhjälpande underhåll blev 12 mkr högre 
och kostnaderna för planerat underhåll 9 mkr högre. Den 
ökade verksamheten hos Försvarsmakten medför hög 
belastning på lokaler och anläggningar, vilket har medfört 
högre kostnader.

Kostnaderna för drift blev 7 mkr lägre än budget. Löne-
kostnaderna är 18 mkr lägre, vilket delvis beror på att mer 
tid har lagts på andra verksamheter. Framför allt har det 
avhjälpande underhållet krävt mer tid av personalen. Kost-
naderna för köp av tjänster är 7 mkr högre, vilket beror på 
inköp av tjänster med anledning av långtidssjukskrivningar, 
föräldraledigheter och senarelagda rekryteringar.

Kostnaderna för media blev 27 mkr lägre än budget, 
vilket huvudsakligen förklaras av en mild vinter. Media 
regleras enligt hyresmodell mot försvarskunderna vilket 
innebär att resultateffekten är noll.

Kostnaderna för förvaltning av fastigheter som hyrs ut 
till kunder utanför försvarssektorn blev 2 mkr högre än 
budget.

 Budget 2020
(enl regleringsbrev) 

Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Intäkter 2 721 692 2 883 370 2 586 535 2 323 762

Kostnader -2 635 112 -2 755 708 -2 480 084 -2 247 436

Resultat 86 580 127 662 106 451 76 326

 Utfall 2020 % Utfall 2019 % Utfall  2018 %

Tillsyn och skötsel 259 999 30,0 245 301 28,7 235 202 28,5

Övriga driftkostnader 36 832 4,2 45 671 5,3 29 417 3,6

Drift av uppsagda objekt 2 708 0,3 2 933 0,3 2 990 0,3

Summa drift 299 539 293 905 267 609  

Reglerbar media 439 738 50,7 438 513 51,2 429 162 52,0

Försörjningsmedia 127 754 14,8 123 952 14,5 128 680 15,6

Summa media 567 492 562 465 557 842  

Totalsumma 867 031 100 856 370 100 825 451 100

Intäkter och kostnader (tkr)

Kostnader för drift inklusive media (tkr)

Mediakostnaderna delas upp i ”reglerbar media” och för-
sörjningsmedia. Reglerbar media utgörs av värme, vatten, 
el, gas, kyla och bränsle. Med försörjningsmedia avses 
infrastruktur för mottagning, produktion, distribution och 
efterbehandling av media.

2.6 FÖRVALTNINGSVERKSAMHET 2.6 FÖRVALTNINGSVERKSAMHET
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Underhåll
Kostnaderna omfattar planerat underhåll och avhjälpande underhåll. Planerat underhåll 
omfattar underhåll som är planerat till tid och omfattning, medan avhjälpande underhåll 
syftar till att återställa en funktion som oförutsett nått en oacceptabel nivå.

4 Till anordningar hänförs flygfält, hamnar, kajer, bryggor, vägbelysning m m.

Kostnaderna för underhåll är 49,5 mkr högre jämfört med år 2019. Kostnaderna för 
planerat underhåll har ökat med cirka 54 mkr, samtidigt som kostnaderna för avhjälpan-
de underhåll är 4 mkr lägre jämfört med 2019. Den ökade verksamheten inom Försvars-
makten har medfört ökat behov av planerat underhåll av byggnader, befästning och av 
vägar och planer.

DIREKTAVKASTNING I PROCENT
Definition: Driftnetto i relation till fastigheternas bokförda värde.
Driftnetto avser intäkter minus kostnader före avskrivningar och räntor. 
Beräknas för det öppna beståndet. Fastigheternas bokförda värden avser 
”Byggnader, mark och annan fast egendom” för det öppna beståndet.

 Utfall 2020 % Utfall 2019 % Utfall  2018 %

Byggnader 231 963 57,9 212 228 60,4 216 752 62,0

Befästningar 116 106 28,9 96 064 27,3 86 233 24,7

Vägar och planer 41 771 10,4 31 539 9,0 30 255 8,7

Anordningar4 11 018 2,8 11 524 3,3 15 955 4,6

Summa 400 858 100 351 355 100 349 195 100

Kostnader för underhåll fördelat på objektstyp (tkr)

Andel uthyrd area i procent

Hyresintäkt i kronor/m2 BTA

Driftkostnad i kronor/m2 BTA för lokaler

Driftnetto i kronor/m2 BTA

 År 2020 År 2019 År 2018

Intäkter (tkr) 1 950 748 1 825 982 1 723 838

Kostnader (tkr) -1 027 481 -991 273 -965 091

Driftnetto (tkr) 923 267 834 709 758 747

Lokalarea (BTA) 3 136 053 m2 3 129 050 m2 3 106 457 m2

Driftnetto i relation till area (BTA) 294 kronor/m2 267 kronor/m2  244 kronor/m2

 År 2020 År 2019 År 2018

Driftnetto (tkr) 923 267 834 709 758 747

Bokförda värden (tkr) 11 124 056 10 464 374 9 798 192

Direktavkastning 8 % 8 % 8 %

 År 2020 År 2019 År 2018

Uthyrning genom upplåtelseavtal (BTA) 3 134 044 m2 3 102 387 m2 3 085 881 m2

Uthyrning av nyttjanderätter (BTA) 123 165 m2 128 758 m2  134 460 m2

Summa uthyrd area (BTA) 3 257 209 m2 3 231 145 m2 3 220 341 m2

Uthyrningsbar area (BTA)1 3 355 467 m2 3 319 574 m2 3 311 358 m2

Uthyrd area i relation till total uthyrningsbar area 97 % 97 %  97 %

 År 2020 År 2019 År 2018

Hyresintäkter för lokaler (tkr) 1 950 748 1 825 182 1 723 838 

Lokalarea (BTA) 3 136 053 m2 3 129 050 m2 3 106 457 m2

Hyresintäkter i relation till area (BTA) 622 kronor/m2 583 kronor/m2 555 kronor/m2

 År 2020 År 2019 År 2018

Driftkostnader inklusive driftadministration (tkr) 137 247 143 230 135 872 

Lokalarea (BTA) 3 136 053 m2 3 129 050 m2 3 106 457 m2

Driftkostnader i relation till area (BTA) 44 kronor/m2 46 kronor/m2  44 kronor/m2

RESULTATINDIKATORER FÖR LOKALER

2.6 FÖRVALTNINGSVERKSAMHET 2.6 FÖRVALTNINGSVERKSAMHET

1 Inkluderar area som är under avyttring och nyttjanderätter.
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Mediaförbrukning i kWh/m2 BTA för lokaler
Definition: Förbrukning av energibärande medier (exempelvis el, 
fjärrvärme och eldningsolja) för lokaler i relation till area.

Investeringsutgifterna uppgick till 2 814 mkr, vilket är  
1 242 mkr lägre än investeringsplanen (4 056 mkr). 

Utgifterna för anskaffning av byggnader och markan-
läggningar blev lägre än planen (437 mkr). Orsak är att 
projekt förskjutits i tiden. 

Investeringarna för anskaffning och utveckling av för-
svarsanläggningar blev lägre än planen (279 mkr).

1 Inklusive underhåll som kostnadsförs

Administration i kronor m2 BTA för lokaler
Definition: Administration inom Förvaltningsavdelningen, exklusive 
administration utförd inom regionerna, i relation till area. Administ- 
ration inom driften ingår i nyckeltalet för driftkostnader ovan.

 År 2020 År 2019 År 2018

Förbrukning av energi 399,2 403,2 397,9 

Lokalarea (BTA) 3 136 053 m2 3 129 050 m2 3 106 457 m2

Mediaförbrukning 127 kWh/m2 BTA 129 kWh/m2 BTA  128 kWh/m2 BTA 

 År 2020 År 2019 År 2018

Administration för lokaler (tkr) 13 859 17 548 12 930

Lokalarea (BTA) 3 136 053 m2 3 129 050 m2 3 106 457 m2

Administration i relation till area (BTA)  4 kronor/m2 6 kronor/m2  4 kronor/m2

 År 2020 År 2019 År 2018

Underhållskostnader för lokaler (tkr) 179 872 165 608 164 902

Lokalarea (BTA) 3 136 053 m2 3 129 050 m2 3 106 457 m2

Underhållskostnader i relation till area (BTA) 57 kronor/m2 53 kronor/m2  53 kronor/m2

Underhållskostnader i kronor/m2 BTA för lokaler

Utgifter fördelade på byggnader- och markanläggningar, mark, försvarsanläggningar och flygfält (tkr)

2.6.3 Redovisning av investeringar i fastigheter

 Budget 2020
(enl regleringsbrev) 

Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Anskaffning och utveckling av nya investeringar    

Byggnader och markanläggningar 1 296 000 858 901 963 829 722 038

Mark (förvärv) 441 000 427 805 101 892 354 632

Försvarsanläggningar 871 000 591 776 360 031 416 544

Flygfält 316 000 10 389 62 297 316 065

Summa utgifter för anskaffning och utveckling 2 924 000 1 888 871 1 488 050 1 809 279

Varav investering av anläggningstillgångar  
Byggnader, mark och annan fast egendom

2 924 000 1 888 871 1 488 050  1 809 279

Finansiering av anskaffning och utveckling  

Övrig kreditram (lån i Riksgälden) 2 824 000 1 763 620 1 389 243 1 614 491

Övrig finansiering 100 000 125 252 98 807 194 788

Summa finansiering av anskaffning och utveckling 2 924 000 1 888 871 1 488 050 1 809 279

Vidmakthållande av befintliga investeringar  

Byggnader och markanläggningar 1 051 000 810 648 704 335 538 200

Försvarsanläggningar 316 000 396 064 208 077 124 717

Flygfält 35 000 44 993 6 718  

Summa utgifter för vidmakthållande 1 402 000 1 251 703 919 130 662 917

Varav investering av anläggningstillgångar 
Byggnader, mark och annan fast egendom

1 132 000 925 192 645 347 396 949

Finansiering av vidmakthållande  

Övrig kreditram (lån i Riksgälden) 932 000 747 673 558 858 353 428

Övrig finansiering1 470 000 504 031 360 272 309 489

Summa finansiering av vidmakthållande 1 402 000 1 251 703 919 130 662 917

Summa finansiering totalt 4 326 000 3 140 574 2 407 180 2 472 196

Totala investeringsutgifter 4 056 000 2 814 064 2 133 396 2 206 228

Investeringsutgifterna för anskaffning på flygfält blev lägre 
än planen (306 mkr). I investeringsplanen ingår två inves-
teringar för flygfältet i Karlsborg (156 mkr) och Ronneby 
drivmedelsanläggning (120 mkr), vilka inte har genomförts 
under året. Regeringsbeslut om investeringen i Karlsborg är 
inte fattat ännu. 

2.6 FÖRVALTNINGSVERKSAMHET 2.6 FÖRVALTNINGSVERKSAMHET

Ökad verksamhet hos Försvarsmakten har medfört ökade underhållskostnader jämfört med år 2019 och 2018.
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2.6 FÖRVALTNINGSVERKSAMHET

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

Utfall (mkr) för avslutade investeringar över 20 mkr

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

 Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Anskaffning och utveckling av nya investeringar   

Byggnader och markanläggningar 642 934 317 002 405 820

Mark (förvärv) 449 943 140 446 85 718

Försvarsanläggningar 116 673 190 728 112 964

Flygfält 413 714 111 659 144 464

Summa utgifter för anskaffning och utveckling 1 623 264 759 835 748 966

Vidmakthållande av befintliga investeringar  

Byggnader och markanläggningar 388 196 316 104 223 361

Försvarsanläggningar 118 200 110 549 42 869

Flygfält 7 924 0 0

Summa utgifter för vidmakthållande 514 320 426 653 266 230

Totala investeringsutgifter 2 137 584 1 186 488 1 015 196

 Ort  Objekt Regeringsbeslut Avslutsutgift  Kommentar

Utgift Prisläge Prisuppräknat

Luleå Helikopterplatta 20,9
Inget regeringsbeslut (investering 

efter höjt belopp till 40 mkr)

- G 5064 31,6
Inget regeringsbeslut (investering 

efter höjt belopp till 40 mkr)

Gotland Förvärv i Fårösund 23,5
Inget regeringsbeslut (investering 

efter höjt belopp till 40 mkr)

Revinge
Nybyggnad, 
stabsbyggnad

36 2015 37,5 34,8 Regeringsbeslut 2016-06-27

Såtenäs
Ny beläggning på 
rullbana

340 2017 340,0 315,6 Regeringsbeslut 2017-05-18

Uppsala Taxibana 33 2012 34,0 26,8 Regeringsbeslut 2013-09-19

Eksjö Nybyggnad spolhall 20,5
Inget regeringsbeslut (investering 

efter höjt belopp till 40 mkr)

Enköping Förvärv, Stenvreten 210 2018 210,0 204,8 Regeringsbeslut 2018-07-05

Ronneby Nybyggnad, hangar 400 2011 426,8 400 Regeringsbeslut 2013-03-21

Karlskrona
Ombyggnad av 
kontor

32 2012 33,2 34,3 Regeringsbeslut 2013-05-20

- Löpnr 1793 160 2020 160 157,1 Regeringsbeslut 2020-10-29

 År 2020 År 2019 År 2018

Antal 11 12 7

Andel av totala antalet investeringar (%) 2,1 3,1 2,0

Utgift (mkr) 1 269,7 412,4 370,6

Andel av de totala utgifterna (%) 59,4 34,8 36,5

Summan av utgifterna för avslutade investeringar (2 137,6 mkr) inkluderar utgifter på dessa investeringar 
från tidigare år. Årets investeringsutgifter (2 814,1 mkr) innehåller utgifter för investeringar som avslutades 
under 2020 och investeringar som pågår.

2.6 FÖRVALTNINGSVERKSAMHET

Återrapportering enligt regleringsbrev.
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2.7 Uppdragsverksamhet

2.7.1 Ekonomiskt resultat av uppdrag

2.7 UPPDRAGSVERKSAMHET 2.7 UPPDRAGSVERKSAMHET

Enligt instruktionen har Fortifikationsverket rätt att bedriva uppdragsverksamhet 
inom sitt verksamhetsområde.

Fortifikationsverket genomför följande typer av uppdrag:

 ■ Att hyra in lokaler, arrenden med flera förhyrningar åt Försvarsmakten (från 
andra hyresvärdar än Fortifikationsverket). Uppdraget innefattar slutande av 
avtal, förvaltning av avtalen samt uppsägning och avveckling av avtalen då för-
hyrningen inte längre behövs.

 ■ Att utföra tilläggstjänster åt de kunder som har upplåtelseavtal med Fortifika-
tionsverket och utföra tjänster åt andra fastighetsägare.

 ■ Att bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete för det svenska samhällets behov 
inom skydds- och anläggningsteknik samt genomföra övriga uppdrag tillhöran-
de myndighetens verksamhetsområde.

Intäkter och kostnader (tkr)

 Budget 2020
(enl regleringsbrev) 

Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Intäkter 844 741 1 013 914 912 404 887 636

Kostnader -836 315 -986 451 -896 249 -879 448

Resultat 8 426 27 463 16 155 8 188

Resultatet är 19 mkr högre än budget. Intäkterna är 169 mkr högre och kostnaderna 
150 mkr högre. Se även avsnitt 2.7.2.

I maj 2017 upptäcktes ett större drivmedelsläckage på flygflottiljen i Luleå. Forti-
fikationsverkets kostnader för tätning, pumpning med mera för åren 2017-2020 har 
under året fakturerats Försvarsmakten. Fakturering har gjorts med 22 mkr och resul-
tateffekten för 2020 är 9 mkr på grund av tidigare reservering av upplupen intäkt.
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2.7 UPPDRAGSVERKSAMHET 2.7 UPPDRAGSVERKSAMHET

2.7.2 Resultatindikatorer för uppdrag

Uppdragen som utförs består av tre typer; införhyrning av lokaler med mera till Försvarsmakten, utföra 
tilläggstjänster åt de kunder som har upplåtelseavtal samt genomföra övriga uppdrag tillhörande 
myndighetens verksamhetsområde. Varje typ av uppdrag bedöms viktig att följa och resultatindikatorer 
redovisas för dessa tre typer av uppdrag.

Kostnader införhyrningar åt Försvarsmakten (tkr)

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

Kostnader för övriga uppdrag (tkr)

Genomförda tilläggstjänster fördelar sig på tjänster enligt nedan (mkr)

Redovisning av de största förhyrningarna åt Försvarsmakten (mkr)

 Budget 2020 Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Kostnader 588 132 647 173 606 498 595 045

 Budget 2020 Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Kostnader 193 548 277 272 225 193 223 046

 Budget 2020 Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Kostnader 54 635 62 006 64 558 61 357

 Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Tjänster utförda enligt årliga avtal 41 42 34

Anpassning av lokaler 71 45 44

Kostnader för skador 27 24 20

Verksamhetsel och andra mediakostnader 14 11  12

Övriga tjänster 108 88 96

Summa 261 210 206

Hyresvärd Förhyrning Avtalsbelopp  
2020

Avtalsbelopp  
2019

Avtalsbelopp  
2018

Specialfastigheter Sverige AB Högkvarteret, Stockholm 87 89 91

Statens Fastighetsverk (SFV) Karlsborgs fästning m fl fastigheter 57 56 56

Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB Centrallager, Arboga 55 55 55

Försvarets materielverk Tre Vapen, Stockholm 41 41 40

Specialfastigheter Sverige AB Tegeludden, Stockholm 27 27 26

Kungsleden AB1 Stenvreten, Enköping - - 16

Fastighets AB Stettin Sandhamnsgatan, Stockholm 17 - -

Saab AB Malmen, Linköping 16 16 16

Kungsleden Melker AB Skandiagatan, Arboga 15 15 15

Rikshem Enheten AB Elevbostäder, Halmstad 13 13 13

Summa  328 312 328

Kostnaderna är 59 mkr högre än budgeterat. Ökningen beror på tillkommande för-
hyrningar och verksamhetsanpassningar. Det har också gjorts ändringar av avtal och 
indexuppräkningar. 

Omfattningen av tilläggstjänster är kopplade till kundernas behov och medel under året, vilket gör det 
svårt att budgetera tilläggstjänster. Omfattningen blev betydligt högre än budget (84 mkr). Alla regioner 
har ett utfall som kraftigt överstiger budget. Orsak är delvis fler inkomna beställningar än tidigare år, men 
även att omfattningen på beställningarna är större jämfört med tidigare år.

Omfattningen av övriga uppdrag blev 7 mkr högre än planerat. I utfallet ingår kostnader för avbrutna projekt med 7,7 mkr.

Kostnaderna för anpassning av lokaler är 26 mkr högre än 2019, vilket beror på stora kundanpassningar 
kopplade till ökad verksamhet hos Försvarsmakten. 

Kostnaderna för övriga tjänster ökar med 20 mkr jämfört med tidigare år. Ökningen av beställningar har 
medfört ökade kostnader av köpta tjänster (16 mkr).

Uppdrag (till exempel drift) åt andra fastighetsägare genomfördes till en kostnad av 16 mkr (f å 15 mkr).

1Förhyrningen av Stenvreten i Enköping upphörde hösten 2018. Fastigheten har förvärvats av Fortifikationsverket.
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2.8 AVYTTRINGSVERKSAMHET 2.8 AVYTTRINGSVERKSAMHET

2.8 Avyttringsverksamhet 2.8.1 Ekonomiskt resultat av avyttring

Återrapportering enligt regleringsbrevet.
Myndigheten ska ta fram en årlig åtgärdsplan med beskriv-
ning av prioriteringen av arbetet med kartläggning, ut-
redning och åtgärder avseende förorenade områden samt 
avvecklade skjutfält med oexploderad ammunition (OXA).

Inom avyttringsverksamheten genomförs försäljning av 
fastigheter som inte längre behövs för försvarsändamål 
samt avyttring av anläggningar och av övnings- och skjutfält. 
Det gör vi på olika sätt beroende på vilken typ av fastighet 
det handlar om. Avyttringen kan innebära försäljning, sane-
ring och återställande, förädling, rivning eller överföring till 
annan myndighet.

ÅTGÄRDSPLAN OXA 
Åtgärdsplanen reviderades i februari och gäller för 2020-
2022.

Fortifikationsverket har i åtgärdsplanen tolv områden 
där ny markanvändning planerats efter riskreducerande 
åtgärder (RRÅ). Av dessa finns idag avsiktsförklaringar med 
tre kommuner. Avsiktsförklaringarna ligger som grund för 
att gemensamt ta fram ny samhällsnyttig markanvändning 
för fastigheterna.

Intäkter och kostnader (tkr)

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

 Budget 2020
(enl regleringsbrev)

Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Intäkter1 70 449 82 817 32 813 155 057

Kostnader -77 035 -169 906 -122 281 -85 298

Resultat -6 586 -87 089 -89 468 69 759

 Budget 2020 Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Kostnader 66 515 124 537 114 692 79 663

1 I avyttringsintäkterna redovisas samtliga intäkter från försäljningar av fastigheter, både till följd av försvarsbeslut och 
övriga försäljningar. I finansiella redovisningen redovisas enbart intäkten från försäljningar till följd av försvarsbeslut 
som en avyttringsintäkt. För övriga försäljningar redovisas realisationsresultatet antingen som en intäkt (vinst) eller 
kostnad (förlust) vilket medför att avyttringsintäkten i not 1 är lägre än avyttringsintäkten i resultatredovisningen.

Resultatet är minus 87 mkr, vilket är 80 mkr lägre än budget. 
Avveckling och återställande av anläggningar och övnings- 
och skjutfält där reserverade medel används har varit större 
än planerat. För avvecklingen har 81 mkr använts, vilket är 
58 mkr mer än beräknat.

Under året har försäljningar av fastigheter genomförts 
för 35,9 mkr. Försäljningar till följd av försvarsbeslut och 
försäljning av övnings- och skjutfält uppgick till 2,2 mkr. 
Överskottet för dessa försäljningar (1,4 mkr) disponeras 
av myndigheten enligt undantag i regleringsbrevet. Övriga 
försäljningar uppgick till 33,7 mkr.

Ersättning för återställande och sanering uppgick till 45,1 mkr.
Avveckling och återställande av anläggningar och 

övnings- och skjutfält har genomförts för 124,5 mkr (se 
tabell nedan). För avvecklingen har 80,8 mkr (f å 90,1 mkr) 
av reserverade medel förbrukats under året. Av beloppet 
har 24,2 mkr använts för återställande av anläggningar och 
56,6 mkr för åtgärder kopplade till mark, där oexploderad 
ammunition (OXA) finns.

FORTSATT ARBETE MED OXA
Under 2020 har Fortifikationsverket genomfört två 
OXA-projekt. Riskreducerande åtgärder har genomförts på 
Bulid före detta övnings- och skjutfält utanför Uddevalla och 
röjning av OXA har skett på Slätten före detta övnings- och 
skjutfält utanför Örebro. I övrigt har vi gett stöd till andra 
myndigheter och kommuner med åtgärder för hantering av 
OXA vid infrastruktur- och exploateringsprojekt. 

Fortifikationsverket har under året samarbetat med 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) när det gäller risker 
vid skogsbränder kopplat till OXA på övnings- och skjutfält 
samt genom att leverera OXA från genomförda projekt till 
kommande försök på OXA kopplat till brand.
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2.8 AVYTTRINGSVERKSAMHET 2.8 AVYTTRINGSVERKSAMHET

2.8.2 Redovisning försäljning och överföring av fastigheter

Återrapportering enligt regleringsbrev.
Inga överföringar av förvaltningsansvar där 
fastighetens värde överstiger 10 mkr har 
gjorts under åren 2020, 2019 och 2018.

Försäljning 2020 Ackumulerat

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Fastighet/objekt

Ystad, två tomter 2 290 -78 2 290 -78

Ystad Lilla Köpinge 3 7 -540

Herrevads kloster 1 026 -226

Summa 2 290 951 2 297 -844

Resultat 3 241 1 453

Försäljning 2019 Ackumulerat

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Fastighet/objekt

Ystad Fredriksberg 6 500 -219 6 500 -676

Sundbyberg Ursvik -80 155 -2 449

Östersund Kungsgården 810 -31

Örebro och Ljusdal, skjutfält 50 -201

Summa 6 500 -299 7 515 -3 357

Resultat 6 201 4 158

Försäljning 2018 Ackumulerat

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Fastighet/objekt

Södertälje Almnäs 23 940 -14 26 600 -26

Norrtälje Arholma 12:2, mark 650 -18 650 -61

Alvesta Dansjö 2:49 750 -70 750 -70

Summa 25 340 -102 28 000 -157

Resultat 25 238 27 843

Försäljning 2020 Ackumulerat

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Fastighet/objekt

Öland, Nybro Stubbemåla 35 000 -35 741 35 000 -35 919

Övriga försäljningar 124 -259 154 -612

Summa 35 124 -36 000 35 154 -36 531

Resultat -876 -1 377

Avslutade avyttringar 2020 till följd av försvarsbeslut och avyttrade övnings- och skjutfält (tkr)

Avslutade avyttringar 2019 till följd av försvarsbeslut och avyttrade övnings- och skjutfält (tkr)

Avslutade avyttringar 2018 till följd av försvarsbeslut och avyttrade övnings- och skjutfält (tkr)

Övriga avslutade försäljningar 2020 (tkr)

Ystad Lilla Köpinge och Herrevads kloster har överförts till Naturvårdsverket. Sålda fastigheter hade 176 tkr i bokfört värde.

Det negativa resultatet för övriga försäljningar beror på avbrutna försäljningsprojekt.Sålda fastigheter hade 431 tkr i bokfört värde.

Sålda fastigheter hade 1 177 tkr i bokfört värde.

Försäljningsprojektet för Sundbyvik Ursvik (se tabellen ovan) startades år 2007. Bedömning har 
gjorts att objektet inte kommer att säljas varför försäljningsprojekt har avslutats.

ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGAR

Återrapportering enligt regleringsbrev.
Försäljningar över 10 mkr
Under 2020 såldes fastigheten Nybro Stubbemåla på Öland för 35 mkr. Under 2019 har inga 
försäljningar av fastigheter överstigande 10 mkr genomförts. Under 2018 såldes fastigheten 
Stockholm Svea Artilleri 2, tomträtt med försäljningspris 98 mkr. 

Återrapportering enligt regleringsbrev.
Under år 2020 och 2019 har ingen försäljning 
överstigande 10 mkr genomförts. År 2018 sål-
des Södertälje Almnäs för 26,6 mkr.

Försäljningar till följd av försvarsbeslut
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Försäljning 2019 Ackumulerat

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Fastighet/objekt

Perstorp Troedsberga 9:52 302 -245 302 -247

Luleå Selet 2:28 810 -307 810 -419

Kristianstad Vä 3:1 520 -63 520 -89

Objekt på ofri grund -6 1 -108

Övriga försäljningar 30 515 80 -590

Summa 1 662 -106 1 713 -1 453

Resultat 1 556 260

Försäljning 2018 Ackumulerat

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Fastighet/objekt

Stockholm Svea Artilleri 2, tomträtt MHS 98 000 -6 98 000 -83

Skövde Bostället 23 4 700 -660 4 700 -680

Fastighetsregleringar Karlsborg -60 415 -126

Objekt på ofri grund 280 16 280 -54

Övriga försäljningar 270 57 270 -22

Summa 103 250 -653 103 665 -965

Resultat 102 597 102 700

Övriga avslutade försäljningar 2019 (tkr)

Övriga avslutade försäljningar 2018 (tkr)

2.8 AVYTTRINGSVERKSAMHET 2.8 AVYTTRINGSVERKSAMHET
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Fortifikatoriskt utvecklingsarbete
I Fortifikationsverkets instruktion 
anges att myndigheten på uppdrag av 
Försvarsmakten ska lämna under-
lag för inriktning av och genom-
föra utvecklingsprojekt avseende 
skydds- och anläggningsteknik. Det 
görs årligen genom Försvarsmaktens 
beställning av anläggningsutveckling 
till Fortifikationsverket. Det har i stort 
genomförts enligt plan med undantag 
av två projekt, ett som inte kunnat 
genomföras på grund av coronapande-
min och ett som behövde omdefinie-
ras startas upp 2021. 

I instruktionen anges också att 
myndigheten ska bedriva fortifikato-
riskt utvecklingsarbete så att kompe-
tens för det svenska samhällets behov 
inom skydds- och anläggningsteknik 
kan utvecklas och säkerställas. Under 
året har Fortifikationsverket:

 ■ utökat samarbetet med Myndighe-
ten för samhällsskydd och bered-
skap (MSB) och Post- och telesty-
relsen (PTS) bland annat genom 
att etablera en verksamhet för att 
godkänna skyddsprodukter och 
anvisningar. 

 ■ stärkt den fortifikatoriska kompe-
tensen genom det interna projektet 
”Fortifikationsverkets konstruk-
tionsregler (FKR)” samt genomfört 
ett antal studier tillsammans med 
Research Institutes of Sweden 
(RISE) via samarbetet CFORT.

 ■ medverkat i Tunnel Underground 
Safety Center (TUSC), som är ett 
flerårigt forsknings- och utveck-
lingsforum inom brand och utrym-
ning för undermarksanläggningar. 
Andra deltagare är RISE, Trafikver-

ket, Svensk Kärnbränslehantering 
(SKB) samt Gruv- och mineral-
industrins arbetsmiljökommitté 
(GRAMKO). Samarbetet har under 
året bland annat genererat två 
rapporter, en om krav och teknis-
ka lösningar samt placering och 
utformning av räddningskammare 
i enlighet med GRAMKOs handbok 
om brandskydd i gruvor och berg- 
anläggningar samt en om riktlinjer 
för säkerhet och hantering av batte-
rilager i undermarksanläggningar.

Internationell samverkan
Internationella samarbeten har starkt 
påverkats av pågående coronapande-
mi. Mycket har pausats, men nedan 
sammanfattar vi vad som ändå kunnat 
genomföras under 2020. 

Försök på två typer av stötvågsven-
tiler har genomförts tillsammans med 
Frankrike. De är en fortsättning på 
tidigare försök och genomfördes under 
två veckor med Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut (FOI) som försöksledare. 
Projektet berör kunskapsöverföring 
gällande inomhusskjutbanor.

Det Nordisk-Baltiska samarbetet 
för försvarsfastigheter (NBDE) har till 
viss del kunnat genomföras. Genomgå-
ende har kontakter och utbyten kunnat 
fortsätta även efter mars 2020 medan 
i många fall beslutade uppgifter och 
fysiska möten fått stå tillbaka. Sådana 
uppgifter har då huvudsakligen över-
förts till nästkommande verksamhetsår.

Statens fastighetsverk
Under 2020 har 12 av Fortifikations-
verkets chefer deltagit i det myndig-
hetsgemensamma chefsutvecklings-

programmet vi driver i samarbete med 
Statens fastighetsverk. Den gemen-
samma utbildningsinsatsen är bland 
annat tänkt att stimulera och ge 
förutsättningar för erfarenhetsutbyten 
samt skapa möjligheter för nätverkan-
de över myndighetsgränserna.

Samverkan har även skett genom 
fördelning av upphandlingar mellan 
myndigheterna inom gemensamma 
upphandlingsområden. 

Samverkansforum och  
Offentliga fastigheter
Fortifikationsverket har under året 
deltagit i de två offentliga nätverken 
Samverkansforum och Offentliga 
fastigheter. 

Samverkansforum har under året 
beslutat om ett nytt arbetssätt för att 
tydliggöra uppdragen för nätverken 
Arkitektur och kulturmiljö, Fastig-
hetsinformationshantering, Hållbar 
utveckling miljö och energi (HUT), 
Markförvaltning samt Regler och 
avtal/Strategiskt inköp. Ett arbete med 
metodstöd för konstnärlig gestaltning 
i byggprojekt har påbörjats, i samver-
kan med Statens konstråd.   

Offentliga fastigheter har under 
året genomfört ett antal projekt och 
studier som lett till publikationerna 
Digitala lås, Industriellt byggande, 
Digital fastighetsautomation, Moderna 
kontor samt Verksamheters digitalise-
rings påverkan på lokaler och pedago-
giska miljöer.

2.9 Fortifikatoriskt utvecklings-
arbete och samverkan med  
andra myndigheter

2.9 FORTIFIKATORISKT UTVECKLINGSARBETE OCH SAMVERKAN MED ANDRA MYNDIGHETER 2.9 FORTIFIKATORISK UTVECKLINGSARBETE OCH SAMVERKAN MED ANDRA MYNDIGHETER
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2.10 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL

Mål: 
Myndigheten ska vidare inom sitt område verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås.

Bedömning:
Fortifikationsverket verkar för de nationella miljömålen och berörs främst av målen God bebyggd miljö, Begränsad 
klimatpåverkan, Giftfri miljö och Levande skogar. Inom Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö finns det 
potential till förbättring. Myndigheten har ett högt koldioxidutsläpp per årsanställd. Arbetet med att minska 
resor och transporter måste fortgå. Klimatpåverkan från byggprocessen är stor och för att minska den behövs 
utveckling av myndighetens styrning. Den samlade bedömningen är att målet i regleringsbrevet delvis är uppfyllt.

Mål: 
Myndighetens hänsyn till miljö- och kulturvärden ska i tillämpliga delar motsvara vad som gäller för andra stora 
fastighetsförvaltare.

Bedömning: 
Fortifikationsverket tar vid nybyggnationer hänsyn till att lokalisera och utforma byggnader och anläggningar 
på ett miljöanpassat sätt och med en långsiktigt god hushållning. Arkitektkompetens anlitas för alla 
gestaltande uppgifter och för översiktlig fysisk planering. Arbetet med att implementera Fortifikationsverkets 
kulturmiljöstrategi har påbörjats. Den samlade bedömningen är att målet i regleringsbrevet uppnåtts. 

2.10 Nationella  
miljökvalitetsmål

GOD BEBYGGD MILJÖ
När Fortifikationsverket genomför 
nybyggnationer tas hänsyn till att 
lokalisera och utforma byggnaderna 
och anläggningarna på ett miljöanpas-
sat sätt med en god hushållning. De 
ska fungera under en lång tid och ska 
också i så stor utsträckning som möj-
ligt enkelt kunna anpassas för andra 
verksamheter i framtiden. 

Gestaltad livsmiljö
Fortifikationsverket har ett uppdrag 
att verka för att det statliga arkitektur-
politiska målet för arkitektur, form-
givning och design Gestaltad livsmiljö 
uppnås. Arkitektkompetens anlitas för 
alla gestaltande uppgifter och för över-
siktlig fysisk planering. Fortifikations-

verkets Arkitekturråd har under året 
lämnat synpunkter på olika projekt, 
bland annat beträffande utbyggnaden 
av Militärhögskolan Karlberg. Rådet 
har slutfört uppdatering av Fortifika-
tionsverkets arkitekturpolicy.

Kulturmiljö
Under 2020 har en inventering av de 
drygt 100 byggnadsanknutna konst-
verken, som tillkommit med stöd av 
Statens konstråd sedan 1960-talet, 
slutförts. Resultatet kommer att utgöra 
ett underlag för integrering av konsten 
i förvaltningen för systematisk och 
långsiktigt hållbar hantering. 

Arbetet med att implementera For-
tifikationsverkets kulturmiljöstrategi, 
som togs fram i regeringsuppdraget 

2019, har påbörjats. I ett första steg 
har en översyn över hur kulturmiljöer 
hanteras i processerna och tillhöran-
de dokument genomförts. I enlighet 
med kulturmiljöstrategin har även en 
grundläggande kulturmiljöutbildning, 
med lokal förankring och utgångs-
punkt där den genomförs, tagits fram. 

På grund av Försvarsmaktens 
ökade verksamhet har möjligheten att 
besöka Fortifikationsverkets kultur-
miljöer minskat. Under året har vi 
därför påbörjat ett arbete med att lyfta 
information om Fortifikationsverkets 
kulturmiljöer i verkets sociala medier 
vilket också fokuseras på i kulturmiljö-
strategin.

MÅL ENLIGT REGLERINGSBREVET
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BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN 
Fossilfri uppvärmning 
Under året har åtgärder för att kon-
vertera Fortifikationsverkets sista 
fem mindre anläggningar med fossila 
bränslen pågått. Främst har fossil olja 
ersatts med vegetabilisk RME-olja. En 
plats har fossil naturgas, men där är 
leveransavtal på gång för biogas som 
kan levereras i samma anslutningsled-
ning. Vid årets slut kvarstår dock tre av 
de mindre anläggningarna, varav två 
av anläggningarna har handlingsplan 
för genomförande under 2021.

Byggande och förvaltning

Återrapportering
Myndigheten ska redogöra för  
hur myndigheten beaktar klimat-  
och hållbarhetsaspekter vid 
byggande och förvaltning av 
sitt byggnadsbestånd, samt hur 
myndigheten kan utveckla sitt 
arbete inom detta område. 

Under året har det gjorts en översyn 
av olika styrdokument inom byggpro-
cessen. Bland annat har projekterings-
anvisningar för energi och miljö tagits 
fram. Projekteringsanvisningarna syf-
tar till att minska vår klimat- och mil-
jöpåverkan och består av indikatorer 
liknande de som finns för ramverket 
Miljöbyggnad. Fortifikationsverket har 

tidigare inom flera projekt använt Mil-
jöbyggnad och använder riktlinjer för 
Miljöbyggnad Silver inom energiområ-
det. Projekteringsanvisningarna som 
nu tagits fram inkluderar de föregåen-
de riktlinjerna för energi och breddar 
dessutom omfattningen till att bland 
annat även innefatta materialval och 
klimatpåverkan. Under nästa år ska vi 
identifiera vilken klimatpåverkan vår 
byggprocess har. Utifrån resultatet ska 
ytterligare åtgärder genomföras för att 
minska verkets klimatpåverkan.

Solceller och elektromagnetisk 
påverkan

Återrapportering
Myndigheten ska redovisa vilka 
åtgärder som har vidtagits för att 
öka användningen av solceller. 
Myndigheten ska även redovisa 
hur den arbetar för att hantera 
elektromagnetisk påverkan.

Fortifikationsverket har under året 
genomfört en utredning i samarbete 
med Försvarets materielverk (FMV) 
avseende risken för störning på kringlig-
gande områdens verksamhet baserat på 
emitterat brus från solcellsanläggningar. 
Resultatet av utredningen visar att det 
med rätt förutsättningar går att bygga 
solcellsanläggningar som inte stör verk-
samheten. Solcellsanläggningar kommer 

i och med detta att förordas i våra pro-
jekteringsanvisningar vid utbyggnad av 
vårt bestånd. I avvaktan på utredning-
ens resultat har inga nya solcellsanlägg-
ningar etablerats under året.

Resor och transporter
Verket har ett högt koldioxidutsläpp 
per årsanställd mycket beroende på att 
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd 
finns över hela landet och resande till 
fastigheterna är en förutsättning för 
arbetet med förvaltning. 

Samtidigt växer verksamheten 
vilket medför fler investeringsprojekt 
och större fastighetsbestånd att förval-
ta. Den rådande coronapandemin har 
påverkat hur vi reser och har möten. 
Vi har en mycket högre andel digitala 
möten och de anställda som har möj-
lighet med hänsyn till arbetsuppgifter 
arbetar hemifrån. Det har medfört ett 
minskat resande per person framfö-
rallt avseende flyg. Resor och transpor-
ter med fordon och maskiner är i stort 
sett oförändrat mot föregående år.

Under 2020 har vi fortsatt att 
arbeta efter den plan för att begränsa 
koldioxidutsläppen från resor och 
transporter som togs fram och besluta-
des 2018. Den belyser omfattningen av 
vår klimatpåverkan och hur utsläppen 
av växthusgaser fördelas mellan olika 
transportsätt. 

GIFTFRI MILJÖ

Återrapportering
Myndigheten ska ta fram en år-
lig åtgärdsplan med beskrivning 
av prioriteringen av arbetet med 
kartläggning, utredning och åtgärder 
avseende förorenade områden  samt 
avvecklade skjutfält med oexplode-
rad ammunition (OXA).

PFAS
Fortifikationsverket lägger stora re-
surser på att stötta med kartläggning 
och sanering av PFAS-föroreningar 
trots att myndigheten inte är verksam-
hetsutövare. Flera kartläggningar av 
föroreningar har skett och är en början 
på en systematisk kartläggning som 
ska genomföras under åren framåt. Vi 
genomför prioriteringar och åtgärder 
enligt myndighetens plan. Åtgärder 
genomförs i första hand på orter där 
det finns risk för att dricksvatten 
förorenas.  

Under året har vi arbetat internt, 
men även tillsammans med övriga 
myndigheter i försvarssektorn, för att 
utveckla informationsutbyte och söka 
tekniska lösningar för rening. Samarbe-
tet har inneburit delaktighet i myndig- 

hetsöverskridande projekt med in-
riktning på nätverk och forskning. Två 
reningsmetoder som utvecklades under 
2018 har implementerats. Den ena är 
filtrering med hjälp av furubarksflis för 
rening av dagvatten. Den andra är säker 
spolning i kombination med kolfilter 
för rening av spillvattennät. Försöken 
visar i tidigt skede på goda resultat, 
projektet fortgår under 2021. 

Arbetsgruppen AG PFAS där För-
svarsmakten, Försvarets materielverk 
(FMV), Totalförsvarets forskningsin-
stitut (FOI) och Fortifikationsverket 
ingår har under 2020 fortsatt att driva 
projektet Testbed PFAS. Syftet är att 
olika leverantörer av PFAS-renings-
metoder får möjlighet att utvärderas 
av det statliga forskningsinstitutet 
RISE och testa sina metoder på olika 
testbäddar. Testbed PFAS kommer 
också att undersöka vilka nya typer av 
PFAS-fria brandskum som har tillräck-
lig brandsläckningsförmåga. Vi deltar 
även kontinuerligt i det nationella 
nätverksmöte om PFAS som anordnas 
av Kemikalieinspektionen och Livs-
medelsverket.

Rening av PFAS är både kostsamt 
och tidskrävande och därför tittar vi 
nu på alternativa reningslösningar som 

kan vara både billigare och effektivare 
för vissa användningsområden.

Andra förorenade områden
Varje år rapporterar Fortifikations-
verket antal förorenade områden till 
Naturvårdsverket. Vi äger den mark 
som Försvarsmakten nyttjar och i 
många fall haft verksamhet på under 
lång tid. Alla föroreningar, såväl his-
toriska som mer nutida, som uppstått 
i verksamheten åligger verksamhets-
utövaren att inventera, utreda och vid 
behov åtgärda. Den största andelen 
av förorenade områden på Fortifika-
tionsverkets fastigheter rapporteras in 
av Försvarsmakten. Dock finns det ett 
antal förorenade områden med högsta 
riskklass där vi är ansvarig förorenare. 

Som fastighetsägare bidrar For-
tifikationsverket i vissa områden till 
spridning av föroreningar via lednings-
näten på våra fastigheter. Vi är inte 
verksamhetsutövare för den ursprung-
ligt förorenande verksamheten, men 
har ett nära samarbete med Försvars-
makten där vi delar information och 
synkroniserar våra kartläggningar och 
insatser.

2.10 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL

Solcellspark i Skövde
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manfaller med Fortifikationsverkets 
innehav, kan naturvård prioriteras där. 
Det kan innebära att områden lämnas 
för fri utveckling eller att avverkning 
görs med anpassade metoder, till 
exempel genom att tillämpa hyggesfritt 
skogsbruk.

Stärka förutsättningar för  
pollinatörer

Återrapportering
Myndigheten ska redovisa de insatser 
som den inom sitt verksamhetsområ-
de har gjort för att stärka förutsätt-
ningarna för pollinatörer.

Fortifikationsverkets ordinarie mark-
skötsel och Försvarsmaktens mark- 
användning på övningsfält gynnar 
ofta pollinatörer. Vi eldar till exempel 
på övningsfält, skapar sandmarker 
och sågar av träd för att skapa bra 
förutsättningar för Försvarsmaktens 
verksamhet, vilket samtidigt också 
stärker förutsättningarna för polli-
natörer. Ett konkret exempel under 
året är åtgärder som i samarbete med 
länsstyrelsen utförts i sandmarker vid 
F 17 i  Blekinge. 

När vi bygger, renoverar eller av-
vecklar genomförs insatser. Ett sådant 
exempel under året är avveckling och 
sanering av skjutfält i region Sydöst 
där sandblottor skapades och redan 

befintliga områden med sandblottor 
förbättrades. 

Fortifikationsverket har under 
året deltagit i ett myndighetsnätverk 
som drivs av Naturvårdsverket. Där 
har vi sett många goda exempel och 
erfarenheter. Vi har också under året 
genomfört informationsinsatser och 
studiebesök.

ÖVRIGA NATIONELLA  
MILJÖKVALITETSMÅL
Miljöorganisationen
Under 2020 har miljöorganisationen 
förstärkts med miljöhandläggare på 
respektive region. Fyra miljöhandläg-
gare har anställts under året och ytter-
ligare två kommer anställas i början 
av 2021. Förstärkningen regionalt har 
medfört en bättre styrning i organi-
sationen och bättre samverkan lokalt 
med våra partner och vår tillsynsmyn-
dighet Försvarsinspektören för hälsa 
och miljö (FIHM). Miljöorganisationen 
har kontinuerligt förstärkts under flera 
år och kommer i början av 2021 bestå 
av 14 medarbetare jämfört med fyra 
år 2014.

Drivmedelsläckage
I början av maj 2017 upptäcktes ett 
större drivmedelsläckage på flygflottil-
jen i Luleå. Läckaget tätades, varefter 
massorna närmast läckageplatsen 
grävdes ur och transporterades till 

deponi. Sedan dess har flygbränsleför-
orenat grundvatten omhändertagits, 
där flygbränslet separeras för åter-
vinning varefter grundvattnet renas. 
Genom den valda saneringsmetoden 
hålls föroreningarna på plats och hin-
dras från att spridas till omgivningen, 
vilket kontrolleras löpande. Åtgärden 
är således både en skydds- och sane-
ringsåtgärd. 

Den volym drivmedelsförorening 
som årligen omhändertas i anlägg-
ningen, har avtagit från 300 till 50 
kubikmeter från första åtgärdsåret 
2018 till år 2020. Detta visar på goda 
resultat hittills, men även att åtgärden 
sannolikt behöver fortsätta ett flertal 
år innan tillräckligt av föroreningen 
är insamlad. I projektets slutskede 
ska möjliga åtgärdsmål och tidsplan 
för efterkontroll tas fram i dialog med 
tillsynsmyndigheten.

AGENDA 2030

Återrapportering
Myndigheten ska redogöra för hur 
dess verksamhet bidragit till att 
uppnå målen i Agenda 2030.

2.10 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 2.10 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL

Fortifikationsverkets verksamhet 
berör de flesta av målen i Agenda 
2030 och myndigheten bidrar till att 
de uppnås. Det är endast målen som 
berör fattigdom (mål 1), hunger (mål 
2) och utbildning (mål 4) som inte 
berör verksamheten i någon större 
omfattning. 

Inom ramen för myndighetens 
kärnuppdrag bedriver Fortifikations-
verket redan i dag ett aktivt hållbar-
hetsarbete. Verksamhetens sam-
hällsansvar är tydligt definierat och 
omhändertaget i kärnverksamheten. 
Arbetet ligger till stor del i linje med 
Agenda 2030 och de globala utveck-
lingsmålen, särskilt vad gäller mål 16 
om fredliga och inkluderande samhäl- 
len där vi samarbetar med hela total-
försvaret i den gemensamma strävan 
att stärka Sveriges försvarsförmåga. 

Fortifikationsverket har påbör-
jat ett arbete att integrera samtliga 
hållbarhetsperspektiv i det befintliga 
ledningssystemet som är kvalitets- och 
miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 
14001. Som grund för arbetet ligger 
en väsentlighets- och intressentanalys 
där relevanta globala hållbarhetsmål 

för verksamheten identifierats. Under 
året har flera åtgärder kopplade till 
de identifierade målen genomförts. 
För att se till att vi har ansvarsfulla 
relationer med våra leverantörer samt 
motverka risk för oegentligheter har vi 
infört utökade stickprovskontroller på 
våra leverantörer och genomfört riktad 
stickprovskontroll för ett antal inves-
teringsprojekt. För att säkerställa en 
hållbar kompetensförsörjning så har 
vi definierat och tydliggjort vad som 
ingår i såväl ledarskapet som medar-
betarskapet och vad som förväntas av 
chefer och medarbetare. 

Inom områden där de globala må-
len berör miljöfrågor framgår vårt bi-
drag av det som redovisats under våra 
nationella miljökvalitetsmål. Minskad 
klimatpåverkan, minskad spridning av 
kemikalier, energieffektivisering och 
förnybar energi är exempel på områ-
den där vi arbetar systematiskt och 
målinriktat. Under året har vi bland 
annat tagit fram projekteringsanvis-
ningar för energi & miljö, installerat 
reningsanläggningar för PFAS samt 
ökat insatser för bättre förutsättningar 
för pollinatörer.

LEVANDE SKOGAR 
Under året har uppföljning av av-
verkningstrakter gjorts och den visar, 
förutom mindre avvikelser, att Fortifi-
kationsverkets naturvårdsarbete följer 
kriterierna för skogscertifiering och lig-
ger i nivå med andra större skogsägare.

Fortifikationsverket planerar 
skogsförvaltningen med stor hänsyn 
till naturvärden som bland annat beva-
ras genom avsättningar av naturreser-
vat, Natura 2000-områden, SNUS-om-
råden och genom att målklassa 
skogsmark i gröna skogsbruksplaner. I 
brukad skog tillämpas dessutom gene-
rell naturvårdshänsyn. Det innebär att 
spara grov död ved, skapa högstubbar 
och ställa kvar kantzoner, hänsynsytor 
och evighetsträd vid avverkning. 

Grön infrastruktur
Fortifikationsverket arbetar med 
planering för grön infrastruktur, 
bland annat genom att sköta skog 
med naturvårdsanpassade metoder. 
Vi genomför åtgärder som är förenliga 
med vårt uppdrag att bedriva försvars- 
anpassat skogsbruk. Handlingsplanen 
för grön infrastruktur redovisades till 
Regeringskansliet i april. Den utgår 
från de handlingsplaner som länssty-
relserna har tagit fram. I dem pekas 
värdetrakter ut där utvalda skogstyper 
bör bevaras och gynnas. Genom att 
undersöka var dessa trakter sam- Sandblottor där pollinatörer ska 

trivas skapas i Kallinge
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2.11 Redovisning av  
kompetensförsörjning

2.12 Sjukfrånvaro

Under året har en ny plan för strategisk kompetensför sörjning beslutats. 

Målsättningen med planen är att ta tillvara, utveckla och 
styra organisationens kompetens samt att ha kännedom om 
framtida kompetensbehov och hur man kan nå nya medar-
betare. 

Fortifikationsverket är inne i en tillväxtfas för att möta 
totalförsvarets behov. Under året har verket utökat perso-
nalstyrkan med drygt 100 medarbetare. Det är drifttekniker 
som står för den största delen av de nyanställda. Personal- 
omsättningen har under året minskat med fyra procenten-
heter ner till 7 %.

Tillväxten ger oss nya utmaningar att hantera främst när 
det gäller att ta emot och introducera nya medarbetare. Två 
introduktionsutbildningar genomfördes innan corona-  
restriktionerna infördes. Under året har ett arbete med att 
digitalisera introduktionsprocessen startat för att ge ett 

2.11 REDOVISNING AV KOMPETENSFÖRSÖRJNING 2.12 SJUKFRÅNVARO

Ålder <30 30-49 50> Total

Kvinnor 4,3 (0,8) 3,3 (3,0) 4,1 (6,5) 3,7 (5,1)

Män 2,3 (1,9) 3,3 (1,2) 4,2 (4,3) 3,9 (3,0)

Total 2,7 (1,7) 3,3 (1,7) 4,2 (4,7) 3,8 (3,4)

Ålder <30 30-49 50> Total

Kvinnor 0 (0) 53,2 (32,3) 49,8 (73,4) 49,5 (55,3)

Män 0 (0) 36,1 (21,9) 56,3 (69,1) 48,4 (60,9)

Total 0 (0) 40,2 (27,1) 54,9 (70,3) 48,6 (60,6)

Procentuell sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid kvinnor och män 2020 (2019).

Procentuell långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) i förhållande till total sjukfrånvaro kvinnor och män 2020 (2019)

bättre stöd till både chefer och deras nyanställda medarbe-
tare. Nya mallar för medarbetarsamtal och lönedialog har 
tagits fram och prövas för första gången under 2021.

I början av året genomfördes en tvådagarsutbildning för 
nya chefer. Vi har definierat och tydliggjort vad som ingår i 
såväl ledarskapet som medarbetarskapet och vad som för-
väntas av chefer och medarbetare. Arbetet kommer att leda 
till en stärkt kultur i myndigheten, och i och med det fasar vi 
ut våra egna värdegrundsord för att fullt ut luta oss mot den 
statliga värdegrunden. 

Vi bedömer att åtgärderna bidragit till en god kompe-
tensförsörjning för att säkerställa att kompetens finns för 
att fullgöra de uppgifter som framgår av myndighetens 
instruktion.
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3.1 Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (tkr)

Verksamhetens intäkter  2020 2019

Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 1 3 926 937 3 505 448

Intäkter av bidrag 3 058 3 933

Finansiella intäkter Not 2 12 167 21 926

Summa verksamhetens intäkter  3 942 162 3 531 307

Verksamhetens kostnader    

Kostnader för personal Not 3 -481 709 -430 334

Kostnader för lokaler -25 433 -19 092

Övriga driftkostnader Not 4 -2 210 918 -2 097 466

Finansiella kostnader Not 2 -57 958 -33 750

Avskrivningar och nedskrivningar Not 5 -1 098 106 -917 526

Summa verksamhetens kostnader  -3 874 125 -3 498 169

Verksamhetsutfall Not 6 68 037 33 138

Årets kapitalförändring Not 7, 8 68 037 33 138

49FORTIFIKATIONSVERKET  |  ÅRSREDOVISNING 2020

3.1 RESULTATRÄKNING

Finansiell 
redovisning
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3.2 Balansräkning

TILLGÅNGAR (tkr) KAPITAL OCH SKULDER (tkr)

Immateriella anläggningstillgångar  2020-12-31 2019-12-31

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar Not 9 16 378 13 210

Summa immateriella anläggningstillgångar 16 378 13 210

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och annan fast egendom Not 10 12 563 141 11 709 138

Maskiner, inventarier och installationer m m Not 11 123 957 107 053

Pågående nyanläggningar Not 12 3 934 767 3 070 503

Summa materiella anläggningstillgångar 16 621 865 14 886 694

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 13 0 180

Summa finansiella anläggningstillgångar 0 180

Varulager m m 

Varulager och förråd Not 14 22 321 22 729

Summa varulager m m 22 321 22 729

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 21 909 18 656

Fordringar hos andra myndigheter Not 15 432 309 339 414

Övriga kortfristiga fordringar 7 452 7 790

Summa kortfristiga fordringar 461 670 365 860

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader Not 16 173 550 157 943

Upplupna bidragsintäkter 42 43

Övriga upplupna intäkter Not 17 149 222 124 064

Summa periodavgränsningsposter 322 814 282 051

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket Not 18 -26 324 -26 735

Summa avräkning med statsverket -26 324 -26 735

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Not 19 214 799 693 426

Summa kassa och bank 214 799 693 426

Summa tillgångar  17 633 524 16 237 416

Myndighetskapital Not 20 2020-12-31 2019-12-31

Statskapital 150 469 150 792

Överskott av fastighetsförsäljningar Not 21 382 133 468 066

Balanserad kapitalförändring 142 847 141 709

Kapitalförändring enligt resultaträkning 68 037 33 138

Summa myndighetskapital 743 486 793 705

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 22 359 598

Övriga avsättningar Not 23 8 568 7 777

Summa avsättningar 8 926 8 375

Skulder m m

Lån i Riksgäldskontoret Not 24 15 768 589 14 102 830

Kortfristiga skulder till andra myndigheter Not 25 143 612 120 988

Leverantörsskulder 300 675 532 441

Övriga kortfristiga skulder 9 706 8 602

Summa skulder m m 16 222 582 14 764 861

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader Not 26 148 945 128 668

Övriga förutbetalda intäkter Not 27 509 586 541 807

Summa periodavgränsningsposter 658 530 670 475

Summa skulder och kapital  17 633 524 16 237 416

Ansvarsförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser Not 28 Inga Inga

3.2 BALANSRÄKNING 3.2 BALANSRÄKNING
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3.3 Anslagsredovisning

Redovisning mot inkomsttitel Finansieringsanalys (tkr)

Inkomsttitel (tkr) Inkomster Beräknat belopp

2215 - Avkastning statskapital 117 975

3125 - Försäljning fastigheter 260

3312 - Övriga inkomster försåld egendom 180 180

2811 - Övriga inkomster 110 110

Summa 118 525 290

3.4 FINANSIERINGSANALYS3.3 ANSLAGSREDOVISNING

3.4 Finansieringsanalys

DRIFT Not
2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

Kostnader 1 -2 774 646 -2 580 427

Finansiering av drift

- Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 924 310 3 495 826

- Intäkter av bidrag 3 3 058 3 933

- Övriga intäkter 4 12 167 21 926

Medel som tillförts statens budget

- Avkastning på statskapital -117 975 -104 426

- Ränteinkomster 0 -53

- Övriga inkomster -110 -110

- Övriga inkomster försåld egendom -180 0

Summa medel som tillförts för finansiering av driften 3 821 270 3 417 097

Ökning (-)/ minskning (+) av lager             408         -2 758

Ökning (-) av kortfristiga fordringar -136 573 -27 229

Ökning (+)/ minskning (-) av kortfristiga skulder -219 983 38 453

Kassaflöde från driften 690 476 845 137

INVESTERINGAR

Investeringar i immateriella tillgångar -7 633 -7 725 

Investeringar i fastigheter -2 814 064 -2 133 202

Investeringar i maskiner och inventarier -53 802 -56 810

Summa investeringsutgifter -2 875 499 -2 197 737
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3.4 FINANSIERINGSANALYS

Noter till finansieringsanalys (tkr)

Kostnader
2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

Kostnader för personal -481 709 -430 334

Kostnader för lokaler -25 433 -19 092

Övriga driftkostnader -2 210 918 -2 097 466

Finansiella kostnader -57 958 -33 750

Korrigeringsposter avseende:

Förändring avsättning för pensioner -240 -1 730

Förändring kompetensutveckling 791 -53

Ersättning och realisationsresultat avyttring av anläggningstillgångar 821 1 946

Räntekostnader till inkomsttitel 0 53

Summa -2 774 646 -2 580 427

Not 1

Intäkter av avgifter och ersättningar
2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

Intäkter enligt resultaträkningens not 1 3 926 937 3 505 448

Korrigeringsposter avseende:

Försäljningsintäkter och realisationsresultat avyttring av anläggningstillgångar -2 627 -9 621

Summa 3 924 310 3 495 826

Not 2

Intäkter av bidrag
2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

Bidrag från statliga organisationer och bolag 3 058 3 933

Summa 3 058 3 933

Not 3

Övriga intäkter
2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

Ränteintäkter enligt resultaträkningens not 2 12 167 21 926

Summa 12 167 21 926

Not 4

3.4 FINANSIERINGSANALYS

Not
2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

Finansiering av investeringar:

Lån från Riksgäldskontoret-fastighetsinnehav 7 639 000 21 338 000

- amorteringar lån för fastigheter -6 001 000 -19 913 000

Lån från Riksgäldskontoret-förvaltningsändamål 27 759 32 400

Minskning av statskapital med medel som  
tillförts statens budget

- avseende fastigheter 0 -12 618

Försäljning av anläggningstillgångar

- fastigheter 39 708 8 077

- maskiner och inventarier 1 009 2 210

- finansiella 180 0

Medel som tillförts statens budget

- Försäljning fastigheter -260 -4 782

Summa medel som tillförts för finansiering 
av investeringar

1 706 396 1 450 287

Kassaflöde till investeringar -1 169 104 -747 450

Förändring av likvida medel -478 628 97 686

Specifikation av förändring av likvida medel

Likvida medel vid periodens början 693 426 595 740

Minskning (-)/ ökning (+) av tillgodohavande  
hos Riksgäldskontoret

-478 217 111 778

Minskning (-) av avräkning med statsverket -411 -14 092

Summa förändring av likvida medel -478 627 97 686

Likvida medel vid periodens slut 214 799 693 426

Finansieringsanalys (tkr)
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4. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

Enligt regleringsbrevet för 2020 får Fortifikationsverket 
behålla överskott av försäljningar av övnings- och skjutfält 
inklusive byggnadsobjekt för att bekosta:

 ■ avveckling av fält som varken kan avyttras eller användas
 ■ avveckling av riskarrenden eller inlösen av mark, t ex 

inom inarrenderade riskområden
 ■ avveckling och förvaltning av fält som är under försäljning
 ■ förädling och avyttring av fält
 ■ metod- och teknikutveckling för hantering av oexploderad 

ammunition (OXA)

VÄRDERINGSPRINCIPER 

BRYTDAG OCH PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER 
Den gemensamma brytdagen för statliga myndigheter är  
5 januari 2021. Därefter har intäkter och kostnader över  
50 tkr periodiserats. 

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.

I Fortifikationsverkets förutbetalda intäkter ingår 
betalplan för nyanskaffningar med engångshyra. Vartefter 
utgifter upparbetas i projekten faktureras utgiften vidare till 
kund och redovisas under projektets löptid som pågående 
nyanläggning samt förutbetald intäkt. Vid projektavslut  
redovisas intäkten för projektet och anläggningen aktiveras 
och hanteras med direktavskrivning i anläggningsregistret. 

VÄRDERING AV FORDRINGAR OCH SKULDER
Fordringarna har upptagits till det belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalda. I de fall faktura eller mot-
svarande inkommit efter brytdag eller när fordrings- eller 
skuldbeloppet inte är exakt känt när bokslutet upprättas, 
redovisas beloppen som periodavgränsningsposter. Övriga 
händelser tas upp som fordringar respektive skulder.

VÄRDERING AV VARULAGER
Varulagret upptas till ett värde grundat på fysisk inventering 
per balansdagen enligt lägsta värdets princip. 

VÄRDERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Byggnader, mark och annan fast egendom 
Fortifikationsverket tillämpar komponentredovisning sedan 
2016. Detta innebär att för investeringar med entreprenad- 
start 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.

För det fall en nybyggnation görs eller en ny funktion till-
förs, innebär det att åtgärden hanteras som investering om 
den ekonomiska livslängden överstiger 3 år och överstiger 
den ekonomiska gränsen som är 100 tkr. 

Avskrivning enligt plan sker på byggnaders och anläggning-
ars anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd 
enligt nedan.

Pågående nyanläggningar aktiveras i samband med tillträde 
och vid slutligt avslut av investeringen. I anskaffningsvärdet 
inräknas del av indirekta kostnader, så kallat administrativt 
pålägg, vilket är 1 % (f å 1 %) för ägarrelaterade projekt och 
2 % (f å 2 %) för brukarrelaterade projekt på investerings-
utgiften. I anskaffningsvärdet inräknas även ränta på kapital 
under pågående investering. Räntesatsen är 0,3 % (f å 2 %), 
se not 2 avseende aktiverad ränta.

Maskiner, inventarier och installationer m m
Inventarier avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaff-
ningsvärde på minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk 
livslängd på tre år eller längre definieras som anläggnings-
tillgångar, och är upptagna till anskaffningsvärdet vid 
förvärvstillfället.

Direktavskrivna försvarsanläggningar 
finansierade med engångshyra

0 år

Anpassningsåtgärder och åtgärder med 
kortvarigt bruk

10–20 år

Lånefinansierade försvarsanläggningar,  
om- och nybyggnadsåtgärder

5–50 år

Ny-, till- och ombyggnad av byggnader  
och markanläggningar

10–50 år

       

4. Tilläggsupplysningar 
och noter

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) och belopp 
som anges i parentes avser föregående år. 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER
Myndighetens bokföring följer god redovisningssed och 
förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring  
samt förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag.  

Myndighetskapital
Fortifikationsverket disponerar ett myndighetskapital, vilket 
består av statskapital och balanserad kapitalförändring.  

Hyresmodell 2006
Upplåtelse av mark, anläggningar och lokaler till Försvars-
makten med flera kunder sker enligt överenskommelse 
”Hyresmodell 2006”. 

Modellen är självkostnadsbaserad och hyresersättningen 
baseras på Fortifikationsverkets kalkylerade kostnader för 
kapital, media, drift, underhåll och administration. Media 
omfattar kostnader för försörjningsmedia och reglerbar 
media. Ersättningen för reglerbar media baseras på kost-
nader 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 upplåtelse-
avtal enligt hyresmodellen är marknadsbaserad.

Avkastningskrav
Myndigheten ska för räkenskapsåret 2020 inleverera en 
avkastning om 2,7 % (f å 2,7 %) på 30 % av myndighetens 
genomsnittliga lån för investeringar i fastigheter och mark-
anläggningar i Riksgälden.

Periodisering av samhällsinvesteringar
Periodisering av samhällsinvesteringar utförs inte av myn-
digheten, är tjänsten eller arbetet utfört under innevarande 
år balanseras investeringsutgiften när leverantörsfakturan 
inkommer.

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER
Administrationspåslag avseende förvärv är från 2020-01-01 
ändrat från 1 % till 0 %, ombokning av ackumulerat adminis-
trationspåslag har genomförts på pågående förvärvsprojekt. 

Ränta på kapital under pågående investering är från 2020-
01-01 ändrat från 2,0 % till 0,3 %. Tidigare år ingick Fortifi-
kationsverkets avkastningskrav i aktiverad ränta.

Förändring har skett i föreskrifterna och allmänna råden 
till 2 kap. 1-2§§ i kapitalförsörjningsförordningen avseende 
när lån ska tas upp, vilka avvikelser mellan lån och anlägg-
ningstillgångar som myndigheten kan ha samt vad som ska 
rymmas inom låneramen. Anläggningstillgångar som berörs 
är verksamhetsinvesteringar och förändringen innebär att 
upptagande av lån för anläggningstillgångar som är färdig-
ställda och levererade till myndigheten under december 
även ska ingå i låneberäkningen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA
REGELVERKET
Enligt regleringsbrevet för år 2020 gäller följande för 
avyttringar med anledning av statsmakternas beslut om 
omstrukturering av Försvarsmakten med anledning av  
försvarsbeslut 2004:

 ■ De intäkter som uppstår vid försäljning av försvars- 
fastigheter i enlighet med statsmakternas fattade 
försvarsbeslut (prop 2004/05:5, prop 2004/05:43) får 
Fortifikationsverket disponera för att betala sådana 
kostnader som uppstår till 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 verksam-
hetsansvarig.

 ■ 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 försvars-
fastigheterna minskas på balansräkningen med samma 
belopp som nedsättningen minskar statskapitalet på 
balansräkningen. För sådan fast egendom som har  
karaktären av verksamhetstillbehör, och som Fortifika-
tionsverket övertar till bokfört värde från Försvarsmakten, 
får nedsättning ske med det bokförda värdet. 

 ■ Fortifikationsverket medges enligt regleringsbrev för år 
2020, oberoende av finansieringssätt nedsätta statskapitalet 
vid avyttringar med anledning av försvarsbeslut 2004 om 
de ursprungligen har invärderats eller anskaffats efter 1 
juli 1994. Nedsättning av statskapitalet av ovanstående 
skäl har under 2020 skett med 143 tkr (f å 462 tkr).
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Noter till resultat- och balansräkning (tkr)

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2020-12-31 2019-12-31

Hyra och arrende 2 470 065 2 330 494

Ersättning införhyrningar 647 173 606 498

Ersättning uppdrag 360 927 297 907

Ersättning direktavskrivna anläggningar 332 953 198 801

Avyttringsintäkter 44 585 30 972

Ersättning skogsbruk 37 411 31 837

Övriga rörelseintäkter 32 834 5 817

Realisationsvinster 991 3 121

Summa 3 926 937 3 505 448

Not 1

I rubriken "Hyra och arrende" ingick tidigare en hyresreducering (f å 85 000 tkr) till FM, FMV, FOI och FRA. Hyresreduceringen avser lägre 
kostnader för underhåll i och med införande av komponentredovisning. Från och med 2020 är avtalen omförhandlade och denna del ingår 
numer i avtalen. 

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

Räntekostnader 2020-12-31 2019-12-31

Riksgäldskontoret, ränta lån fastigheter 12 155 21 697

Riksgäldsk. ränta på lån för inv. i förv.ändamål 6 222

Dröjsmålsränta 6 6

Summa 12 167 21 926

Ränteintäkter

Riksgäldskontoret, räntekonto 32 1 831

Riksgäldskontoret, ränta lån fastigheter 66 412 74 314

Övriga räntekostnader 262 148

Övriga finansiella kostnader                      99 66

Aktiverad ränta pågående nyanläggningar -8 847 -42 609

Summa 57 958 33 750

Avskrivning enligt plan sker på tillgångens anskaffningsvärde 
och beräknad ekonomisk livslängd enligt nedan.

 
FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Försäljning och utrangeringar av anläggningstillgångar 
redovisas enligt EA-regelverk med undantag för försälj-
ningar av fastigheter som är en följd av försvarsbeslut.  
Försäljningsintäkten för dessa fastigheter redovisas som en 
avyttringsintäkt och det bokförda värdet mot statskapitalet. 
Försäljningsomkostnaderna redovisas som en kostnad i 
resultaträkningen. I resultatet av fastighetsförsäljning-
arna ingår enbart avslutade försäljningsprojekt. Intäkter 

Datorer och kringutrustning 3–5 år

Immateriella anläggningstillgångar 5 år

Maskiner 5 år

Bilar och andra transportmedel                    5–10 år

Övriga inventarier 10 år
       

och kostnader avseende pågående fastighetsförsäljningar 
redovisas som periodavgränsningsposter i balansräkningen, 
fordran som ”Övriga upplupna intäkter” och skuld som 
”Upplupna kostnader”.

SKULD TILL RIKSGÄLDSKONTORET, LÅNGFRISTIG 
SKULD FÖR FASTIGHETER
Från och med 2019 upphör amorteringsprincipen på invär-
derade fastigheter. Kvarstående statskapital ska användas 
för kvarstående behov av nedskrivning för avyttring av 
fastigheter på grund av försvarsbeslut. 

I låneskuld till Riksgäldskontoret för fastigheter  
15 630 000 tkr (f å 13 992 000 tkr) ingår lån med 1 394 329 
tkr (f å 1 394 329 tkr), vilka är en konsekvens av nedskriv-
ningar 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 2020 skett med 0 tkr (f å 37 tkr) för fastigheter, vilka har 
anskaffats efter 1 juli 1994 och som har finansierats med  
lån i Riksgäldskontoret. 

 Namn Förordnande Period Ersättning (kr)

Maria Bredberg Pettersson Generaldirektör 2020-01-01-2020-12-31 1 381 369

Johan Davidson Ledamot i styrelsen 2020-01-01-2020-08-31 20 000

Monica Haapaniemi Ledamot i styrelsen 2020-01-01-2020-12-31 30 000

Christina Malm Ledamot i styrelsen 2020-01-01-2020-12-31 30 000

Maria Norrfalk Ordförande i styrelsen 2020-01-01-2020-12-31 60 000

Anders Silwer Ledamot i styrelsen 2020-01-01-2020-12-31 30 000

Summa 1 551 369

Ersättningar och andra förmåner för av regeringen utsedda ledande befattningshavare

 Namn Förordnande

Maria Bredberg Pettersson Ekonomistyrningsverkets insynsråd, Finansinspektionen, Arbetsgivarverket

Johan Davidson Luftfartsverket, Statens fastighetsverk

Maria Norrfalk Sveriges lantbruksuniversitet, Econova AB, Maria Norrfalk AB, HS Hushållningssällskapens Service AB

Anders Silwer Advenica AB, Nixu OY i Finland, Anders Silwer AB, IBG Sweden AB, Svea Vind Offshore AB, Försvarsmakten

Uppdrag som styrelseledamot eller rådsledamot i andra statliga myndigheter eller som styrelseledamot i aktiebolag
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Not 6

Verksamhetsutfall

I verksamhetsutfallet ingår resultatet för fastighetsförsäljningar.

 
2020-12-31

 
2019-12-31

Intäkter fastighetsförsäljningar 37 450 9 228

Kostnader fastighetsförsäljningar -37 376 -4 809

Resultat fastighetsförsäljningar 74 4 419

Not 7

2020-12-31 2019-12-31

Periodens kapitalförändring (avgiftsbelagd verksamhet) 68 037 33 138

Inleverans beräknat avkastningskrav 2,7 % (2,7 %) -117 824 -107 475

Inleverans övriga inkomster av statens verksamhet -290 -110

Inleverans överskott övriga fastighetsförsäljningar 0 -260

Kapitalförändring efter inleveranser -50 076 -74 706

Reservering överskott FB 04 0 -4 310

Reservering överskott övnings- och skjutfält -1 452 151

Projektkostnader täckta av medel från

FB 1996, 2000 och 2004 80 846 90 092

Disponibel kapitalförändring 29 318 11 227

Not 8

2020-12-31 2019-12-31

Försvarsbeslut 2004 0 3 885

Övnings- och skjutfält 1 535 -157

Summa 1 535 3 728

Årets kapitalförändring

Intäkterna från fastighetsförsäljningarna samt försäljningsomkostnader till följd av försvarsbesluten påverkar årets kapitalförändring.  
Det bokförda värdet för objekt som omfattas av försvarsbeslut redovisas mot statskapitalet enligt Fortifikationsverkets regleringsbrev.
Utan hänsyn tagen till det särskilda undantaget från EA-regler hade realisationsresultatet av försvarsbeslutsförsäljningar uppgått 
till följande: I verksamhetsutfallet ingår resultatet för fastighetsförsäljningar.

Nedskrivna bokförda värdens fördelning är:

Försvarsbeslut 2004 0 -425

Övnings- och skjutfält -143 -6

Summa -143 -431

Försäljningsintäkter för fastigheter till följd av försvarsbeslut fördelas:

Försvarsbeslut 2004 0 7 465

Övnings- och skjutfält 2 297 50

Summa 2 297 7 515

Not 3

Kostnader för personal

Lönekostnader exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal 381 352 tkr (f å 328 339 tkr).  
Motsvarande lönekostnader för styrelse och uppdragstagare 178 tkr (f å 172 tkr). 

Övriga driftkostnader 2020-12-31 2019-12-31

Införhyrningar 638 894 600 608

Media 466 964 467 693

Köpta tjänster, underhåll 310 895 272 604

Köpta tjänster, uppdrag 249 722 217 640

Köpta tjänster, drift 129 060 138 667

Köpta tjänster, övrigt 120 437 126 332

Köpta tjänster, avyttring 119 694 105 503

Material fastigheter 45 804 39 409

Förbrukningsinventarier och kontorsmaterial 25 833 31 906

Skog 12 642 6 760

Realisations-/utrangeringsförluster 3 516 1 911

Övriga kostnader 87 455 88 433

Summa 2 210 918 2 097 466

Not 4

Av- och nedskrivningar 2020-12-31 2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 4 465 2 653

Byggnader och markanläggningar 724 103 687 952

Byggnader och markanläggningar, direktavskrivet 332 953 198 801

Maskiner, inventarier, installationer m m 36 586 28 120

Summa 1 098 106 917 526

Not 5

Motsvarande avskrivningskostnader för "Byggnader och markanläggningar, direktavskrivet" ingår i not 1. 
Utfallet är en följd av avslutade projekt som är finansierade med betalplan.
Uppställningsformen för noten är förändrad från f å, invärderade och lånefinansierade Byggnads- och markanläggningar 
redovisas sammanslaget.

4. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER4. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER



FORTIFIKATIONSVERKET  |  ÅRSREDOVISNING 2020 FORTIFIKATIONSVERKET  |  ÅRSREDOVISNING 202062 63

Byggnader och markanläggningar, direktavskrivet

Ackumulerade anskaffningsvärden 2020-12-31 2019-12-31

Vid årets början 2 771 621 2 572 820

Nyanskaffningar 332 953 198 801

3 104 574 2 771 621

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -2 771 621 -2 572 820

Periodens avskrivningar -332 953 -198 801

-3 104 574 -2 771 621

Bokfört värde 0 0

Mark och annan fast egendom

Ackumulerade anskaffningsvärden 2020-12-31 2019-12-31

Vid årets början 1 941 190 1 783 791

Nyanskaffningar 107 134 184 419

Avyttringar och utrangeringar -36 102 -745

Omklassificering 0 -26 275 

Bokfört värde 2 012 222 1 941 190

Summa bokfört värde totalt 12 563 141 11 709 138

Omklassificering har f å skett från Mark och annan fast egendom till Byggnader och markanläggningar lånefinansierat.
Uppställningsformen för noten är förändrad från f å, invärderade och lånefinansierade Byggnads- och markanläggningar  
redovisas sammanslaget.

Taxeringsvärde 369 031 336 374

(Avser fastigheter som medför fastighetsavgift/fastighetsskatt.)

Not 9

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Ackumulerade anskaffningsvärden 2020-12-31 2019-12-31

Vid årets början 77 719 74 632

Nyanskaffningar 7 633 7 725

Avyttringar och utrangeringar -208 -4 637

85 145 77 719

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -64 509 -66 494

Periodens avskrivningar -4 465 -2 653

Avyttringar och utrangeringar 208 4 637

-68 767 -64 509

Bokfört värde 16 378 13 210

Not 10

Byggnader och markanläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden 2020-12-31 2019-12-31

Vid årets början 24 447 959 23 232 335

Avyttringar och utrangeringar -16 380 -28 817

Nyanskaffningar 1 509 714 1 218 166

Omklassificering 39 26 275

25 941 331 24 447 959

Ackumulerade avskrivningar 

Vid årets början -14 673 249 -14 012 123

Periodens avskrivningar -724 103 -687 952

Avyttringar och utrangeringar 13 702 26 826

-15 383 650 -14 673 249

Ackumulerade nedskrivningar 

Vid årets början -6 762 -6 773

Under året återförda nedskrivningar - 11

-6 762 -6 762

Bokfört värde 10 550 919 9 767 948
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Varulager och förråd 2020-12-31 2019-12-31

Driftlager bränsle 20 120 21 093

Driftlager övrigt 2 201 1 636

Summa 22 321 22 729

Not 14

Fordringar hos andra myndigheter 2020-12-31 2019-12-31

Kundfordringar 267 314 203 019

Mervärdesskatt 159 001 134 362

Övriga fordringar hos andra myndigheter 5 994 2 032

Summa 432 309 339 414

Not 15

Förutbetalda kostnader 2020-12-31 2019-12-31

Införhyrningar 138 526 129 105

Förutbetalda hyror 138 165

Övriga förutbetalda kostnader 34 886 28 673

Summa 173 550 157 943

Not 16

Övriga upplupna intäkter 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna intäkter avyttring 37 817 41 034

Ej fakturerade avyttrings- och uppdragsprojekt 22 866 39 151

Mediareglering 4 345 9 531

Införhyrningar reglering 59 654 28 669

Övriga upplupna intäkter 24 540 5 679

Summa 149 222 124 064

Not 17

Upplupna intäkter avyttring avser summan av pågående fastighetsförsäljningar där nettot av intäkter och kostnader är en fordran.
   
I posten "Ej fakturerade avyttrings- och uppdragsprojekt" ingår uppdragsprojekt samt avyttringsprojekt i form av rivning och återställande som 
faktureras Försvarsmakten.
   
Media regleras mot FM, FMV, FRA och FOI varje år samt införhyrningar mot FM. Om den totala kostnaden är högre än den erhållna ersättningen 
under bokföringsåret, redovisas en fordran per kund.

Not 11

Maskiner, inventarier, installationer m m

Ackumulerade anskaffningsvärden 2020-12-31 2019-12-31

Vid årets början 340 460 303 077

Nyanskaffningar 53 802 56 810

Avyttringar och utrangeringar -10 085 -19 427

384 176 340 460

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -233 407 -224 365

Periodens avskrivningar -36 586 -28 120

Avyttringar och utrangeringar 9 773 19 078

-260 220 -233 407

Bokfört värde 123 956 107 053

Not 12

Pågående nyanläggningar

Anskaffningsvärden, löpande 2020-12-31 2019-12-31

Vid årets början 2 565 897 2 020 576

Periodens upparbetning 2 511 293 1 947 907

Aktivering -1 616 847 -1 402 585

3 460 343 2 565 897

Anskaffningsvärden, direktavskrives

Vid årets början 504 605 518 111

Periodens upparbetning 302 771 185 296

Aktivering -332 953 -198 801

474 424 504 605

Bokfört värde 3 934 767 3 070 503

Not 13

Andra långfristiga värdepappersinnehav

2020-12-31 2019-12-31

AB Svensk Byggtjänst (900 st aktier á nom. 200 kr). 0 180

Bokfört värde 0 180

Aktierna har överlåtits till Sveriges Byggindustrier AB för en köpeskilling som motsvarar det nominella värdet för aktierna, 180 tkr.
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Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2020-12-31 2019-12-31

Ingående avsättning 598 2 328

+ periodens pensionskostnad 298 -1 145

- periodens pensionsutbetalningar -538 -585

Utgående avsättning 359 598

Not 22

Övriga avsättningar 2020-12-31 2019-12-31

Ingående avsättning för kompetensutveckling 7 777 7 830

+ periodens nyttjade medel -335 -1 043

- periodens avsättning 1 126 990

Utgående avsättning 8 568 7 777

Not 23

Avsättning för lokalt omställningsarbete har skett löpande med 0,3 % av skattepliktig lön. Uttag av medel sker löpande enligt särskild överens-
kommelse med arbetstagarorganisationerna. Den del som förväntas förfalla inom ett år uppgår till 334 tkr (f å 1 859 tkr).

Övriga skulder på statens centralkonto 2020-12-31 2019-12-31

Vid årets början -26 735 -40 827

Medel som redovisats mot inkomsttitel under året 26 735 40 827

Medel som ej levererats vid årets slut -26 324 -26 735

Summa -26 324 -26 735

Not 18

Avräkning med statsverket

Medel som ej levererats vid årets slut avser avkastningskrav 26 324 tkr (f å 26 475 tkr), samt överskott av fastighetsförsäljningar 0 tkr (f å 260 tkr).

Not 19

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Limit räntekontokredit 20 mkr (f å 20 mkr).

Statskapital Överskott  
av fastighets- 

försäljningar FB

Balanserad 
kapital- 

förändring

Kapitalföränring 
enligt resultat- 

räkningen

Summa

Ingående balans 2020-01-01 150 792 468 066 141 709 33 138 793 705

Föregående års kapitalförändring -85 933 119 071 -33 138 0

Nedskrivning fastighetsförsäljning p g a  
försvarsbeslut

-143 -143

Inleverans avkastningskrav avs 2020 -117 824 -117 824

Inleverans digitala infrastrukturen -110 -110

Inleverans försåld egendom               -180 -180

Årets kapitalförändring 68 037 68 037

Summa årets förändring -323 -85 933 1 138 34 899 -50 219 

Utgående balans 2020-12-31 150 469 382 133 142 847         68 037 743 486

Not 20

Disponeras för; 2020-12-31 2019-12-31

Avveckling av lokaler, mark och anläggningar 166 939 215 820

Avveckling av fält samt metod- och teknikutveckling OXA 215 194 252 246

Summa 382 133 468 066 

Not 21

Överskott av fastighetsförsäljningar  

Enligt regleringsbrevet får överskott från fastighetsförsäljningar som är uppsagda med anledning av försvarsbeslut disponeras för framtida 
kostnader för bland annat avveckling av lokaler, mark och anläggningar. Vid årets ingång fanns 166 939 tkr avsatt för avveckling av lokaler, mark 
och anläggningar. Under året har 24 213 tkr av reserverade medel förbrukats.  
 
Överskott från försäljningar av övnings- och skjutfält får disponeras för bland annat avveckling av fält och metod- och teknikutveckling för 
hantering av oexploderad ammunition (OXA). Vid årets ingång fanns 215 194 tkr avsatt för avveckling av fält och metod- och teknikutveckling 
för hantering av OXA. Under året har 55 181 tkr av reserverade medel förbrukats. 

I posten "Inleverans avkastningskrav avs 2020" ingår skuld till statsverket med -26 324 tkr.

4. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER4. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER



FORTIFIKATIONSVERKET  |  ÅRSREDOVISNING 2020 FORTIFIKATIONSVERKET  |  ÅRSREDOVISNING 202068 69

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.

Skulder till andra myndigheter 2020-12-31 2019-12-31

Mervärdesskatt 115 764 85 455

Leverantörsskulder 17 382 26 447

Skuld för sociala avgifter 10 241 8 861

Övriga skulder 225 225

Summa 143 612 120 988

Not 25

Upplupna kostnader 2020-12-31 2019-12-31

Semesterlöneskuld inkl sociala avgifter 47 118 38 811

Media 34 666 34 098

Räntekostnader Riksgäldskontoret 26 514 29 356

Mediareglering 15 394 1 170

Upplupna löner inkl sociala avgifter 4 295 1 166

Införhyrningar reglering 992 1 153

Övriga upplupna kostnader 19 965 22 914

Summa 148 945 128 668

Not 26

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 2020, där faktura ej inkommit exempelvis avseende planerat underhåll och drift.

Övriga förutbetalda intäkter 2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda intäkter 463 317 487 910

Förskottshyra Kallax flygplats 6 929 14 561

Förskottshyra flygledartorn Luleå-Kallax 3 323 3 560

Förskottshyra Bansystem Ronneby 399 804

Övriga förutbetalda hyresintäkter 35 617 34 971

Summa 509 586 541 807

Not 27

I posten "Förutbetalda intäkter" ingår betalplan för nyanskaffningar med engångshyra. Varefter utgifter upparbetas i projekten faktureras  
utgifterna vidare till kund och redovisas under projektets löptid som pågående nyanläggning samt förutbetald intäkt. Vid projektavslut  
redovisas intäkten för projektet och anläggningen aktiveras och hanteras med direktavskrivning i anläggningsregistret. Se även not 1 och  
12 avseende direktavskrivna anläggningar.

2020-12-31 2019-12-31

Låneram för investeringar i inventarier (enl 7 kap.1 § budgetlagen) 160 000 115 000

Vid årets början 110 830 78 431

Under året nyupptagna lån 27 759 32 400

Bokfört värde 138 589 110 830

Låneram för investeringar i fastigheter (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen) 18 000 000 14 500 000

Vid årets början 13 992 000 12 567 000

Under året nyupptagna lån 7 639 000 21 338 000

Årets amorteringar -6 001 000 -19 913 000

Bokfört värde 15 630 000 13 992 000

Summa 15 768 589 14 102 830

Not 24

Skuld till Riksgäldskontoret, långfristig

4. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER4. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
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5. SAMMANSTÄLLNING AV VÄSENTLIGA UPPGIFTER FRÅN RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH ANSLAGSREDOVISNING

5. Sammanställning av väsentliga  
uppgifter från resultaträkning, balans-
räkning och anslagsredovisning.

(tkr) 2020 2019 2018 2017 2016

Låneram i Riksgälden 

Beviljad 18 160 000 14 615 000 14 305 000 13 190 000 11 815 000

Utnyttjad 15 768 589 14 102 830 12 645 431 11 343 300 10 811 802

Kontokrediter hos Riksgäldskontoret

Beviljad 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Maximalt utnyttjad under året 0 0 0 0 0

Avgiftsintäkter

Budget enligt regleringsbrev 3 636 882 3 348 281 3 323 861 3 111 838 3 239 176

Utfall 3 980 101 3 531 752 3 366 455 3 256 373 3 177 498

Räntekonto

Räntekostnader 32 1 831 3 539 4 264 5 013

Ränteintäkter - - - - -

Anslagskredit

Beviljad - - - - -

Utnyttjad - - - - -

Utgående reservationer

Anslagssparande - - - - -

Belopp intecknat för framtida åtagande - - - - -

Personal

Antal årsarbetskrafter 716 624 609 605 604

Medelantal anställda 744 663 628 614 611

Driftkostnad per årsarbetskraft 3 796 4 081 3 958 3 716 3 704

Kapitalförändring

Årets kapitalförändring 68 037 33 138 154 273 124 114 103 682

Balanserad kapitalförändring 142 847 141 709 63 604 147 458 188 200
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7. Årsredovisningens  
undertecknande

6. Förordning om intern  
styrning och kontroll (FISK)
Fortifikationsverket omfattas av förordningen (2007:603) 
om intern styrning och kontroll, FISK. Med intern styrning 
och kontroll avses den process som ska säkerställa att myn-
digheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår 
verksamhetens mål och uppfyller kraven i 3 § myndighets-
förordningen. Myndigheten ska upprätta en riskanalys där 
risker ska identifieras, värderas, hanteras eller accepteras. 
Syftet med riskanalysen är att kunna säkerställa att verk-
samheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att den 
redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att 
myndigheten hushåller väl med statens medel. Processen 
för intern styrning och kontroll ska också förebygga att 
verksamheten utsätts för korruption, otillbörlig påverkan, 
bedrägeri och andra oegentligheter. 

Riskanalys 
Arbetet med riskanalys har genomförts som en del av verk-
samhetsplaneringsarbetet för 2020. Arbetet resulterade i 
ett antal risker som hanterats under verksamhetsåret 2020. 
Under våren 2020 fattade styrelsen beslut om en ny strategi 
som under hösten omsatts i en treårig verksamhetsplan. I 
samband med detta har en förnyad övergripande riskanalys 
genomförts. Tidigare identifierade och värderade risker 
användes som grund och kompletterades med nya risker för 
att täcka upp vår nya strategi och verksamhetsplan. 

Uppföljning av riskerna 
I samband med tertialuppföljning och verksamhetsplane-
ring har Fortifikationsverkets ledning successivt följt upp 
och utvärderat de risker som vi identifierade inför 2020. 
Arbetssättet ger en mer aktiv riskhantering och vi kan 
snabbare fånga upp eventuella risker från tillkommande 
händelser under verksamhetsåret. Arbetet med riskreduce-
rande åtgärder har gett resultat under året. Några exempel: 

 ■ Risken för sårbarheter i verkets säkerhetsarbete på 
grund av bristande resurser och kompetenser i organisa-
tionen har accepterats sedan resursförstärkningar i vår 
säkerhetsorganisation kommit på plats.

Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande under 
den period som årsredovisningen avser. Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av  
verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.  

Maria Norrfalk
Ordförande

2021-02-15

Monica Haapaniemi

Anders Silwer

Christina Malm

Maria Bredberg Pettersson
Generaldirektör

 ■ Risken att brister i det systematiska arbetet med säker 
informationshantering kan leda till sekretessförluster 
har accepterats efter att vi identifierat våra informa-
tionstillgångar och genomfört riskanalyser för våra 
tillgångar, vilket medfört att vi har en betydligt bättre 
struktur på plats.

 ■ Risken att bristande intern kommunikation medför 
försämrad leverans till kund har accepterats med hänsyn 
till att vi fått igång bättre samarbete och diskussioner 
över organisationsgränserna, bland annat genom våra 
månadsuppföljningar. 

Övrigt
Under året har vi identifierat tre investeringsprojekt med 
prognostiserat utfall över fattat regeringsbeslut eller där 
utfall överskrider gräns för regeringsbeslut. För att undvika 
att det inträffar igen har myndigheten skapat nya rutiner för 
granskning och uppföljning av projekt.

Styrning och kontroll har stärkts, bland annat avseende 
oegentligheter, genom att vi infört utökade stickprovs- 
kontroller hos våra leverantörer och genomfört riktade 
stickprovskontroller för ett antal investeringsprojekt. Vi har 
rekryterat en complianceansvarig som kommer att förstärka 
arbetet med regelefterlevnad och internkontroll från och 
med januari 2021. 

Den genomförda riktade stickprovskontrollen på inves-
teringsprojekt påvisade att i hanteringen av ändrings- och 
tilläggsarbeten behöver utvecklas. Åtgärder har vidtagits i 
form av ändrade rutiner och utbildning. Fortsatta kontroller 
kommer genomföras under 2021. 

Fortifikationsverket har även följt upp intern styrning 
och kontroll kopplat till särskilda händelser, incidenter och 
ordinarie uppföljning av verksamheten. 

6. FÖRORDNING OM INTERN STYRNING OCH KONTROLL (FISK) 7. ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE
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