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1. Sammanfattning 
Fortifikationsverket har tillsammans med nio andra myndigheter fått i uppdrag från 
regeringen att ta fram en vägledande strategi för kulturmiljöarbetet inom sina egna respektive 
myndigheter.  

Fortifikationsverkets strategi omfattar fem fokusområden som är kopplade till de nationella 
kulturmiljömålen. Områdena är samverkan, processer, kunskapsuppbyggnad, kommunikation 
och fysisk planering. Strategin med fokusområden beskrivs i kapitel 4 som utgår från målen för 
det statliga kulturmiljöarbetet. Sammanfattning av fokusområdena: 

Samverkan 
Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer bygger på en helhetssyn som 
förutsätter ett bra samarbete och samverkan både utom och inom myndigheten. Kulturmiljöer 
hanteras som delar i större sammanhang med flera olika discipliner och kan därmed bevaras, 
användas och utvecklas i samklang med verksamheten och övriga samhället. 

Processer 
Fortifikationsverket ska arbeta för en ökad integrering av kulturmiljöfrågor i de processer som 
berör kulturmiljöfrågor i vårt kvalitets- och miljöledningssystem. Ett systematiskt arbetssätt 
som är tydligt motiverat säkerställer en ökad förståelse och ett ökat ansvarstagande för 
kulturmiljöerna i hela Fortifikationsverkets verksamhet. 

Kunskapsuppbyggnad och kommunikation 
De kulturmiljöer som Fortifikationsverket förvaltar är på grund av verksamheten sällan 
möjliga att besöka för allmänheten. Fortifikationsverket ska därför arbeta för att tillgänglig-
göra kulturmiljöer genom kunskapsuppbyggnad som både kan ligga till grund för hanteringen 
av kulturmiljöerna i förvaltningen och samtidigt utgöra en kunskapskälla för samhället i stort.  

En bra kommunikation är förutsättningen för att kunskapen ska kunna utgöra en källa för 
bildning och upplevelser.  

Fysisk planering 
Fortifikationsverket ska i den fysiska planeringen ta hänsyn till kulturmiljöfrågor som rör 
miljöer, sammanhang och landskap. De planer och program som ligger till grund för den 
fysiska planeringen ska på ett relevant sätt beskriva och analysera hur hänsyn ska tas till 
kulturmiljöer på ett övergripande plan.  

 

2. Inledning 
De kulturmiljöer som Fortifikationsverket förvaltar har uppförts, bevarats, använts och 
utvecklats för försvarets behov alltifrån från 1600-talet fram till idag. Kulturmiljöerna har en 
lång och stolt militär historia värd att fortsätta bevara, använda och utveckla.  
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2.1. Syfte 
Syftet är att i samklang med försvarets verksamhet skapa förutsättningar för en fortsatt 
långsiktigt hållbar förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla objekt, byggnader, miljöer och 
landskap. 

2.2. Mål 
Målet är ett samlat strategiskt förhållningssätt till hur Fortifikationsverkets verksamhet bidrar 
till målen för det statliga kulturmiljöarbetet.  

2.3. Regeringsuppdraget  
Fortifikationsverket har tillsammans med nio andra myndigheter fått i uppdrag från 
regeringen att ta fram en vägledande strategi för kulturmiljöarbetet. Strategin ses över 
regelbundet och uppdateras vid behov eller senast 2030.  

Strategin ska utgå från de fyra målen för det statliga kulturmiljöarbetet.  

Målen är att främja: 

• ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och 
utvecklas, 

• människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för 
kulturmiljön, 

• ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning 
och upplevelser, och 

• en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i 
samhällsutvecklingen 

Av strategin ska framgå: 

• vilka ansvarsområden och operativa frågor inom myndigheten som berörs 
• hur arbetet med kulturmiljöfrågor inom respektive myndighet ska utformas och 

utvecklas, 
• hur lämpliga avvägningar kan göras mot andra politikområden som myndigheten verkar 

inom, 
• det samspel och den samverkan med andra aktörer som krävs för ett effektivt 

kulturmiljöarbete och 
• hur kulturmiljöfrågor kan tydliggöras och uppmärksammas inom befintliga fora för att 

nå en bättre måluppfyllelse för respektive sektor 

2.4. Läsanvisning 
Lämpliga avvägningar mot andra politikområden samt hur kulturmiljöer kan uppmärksammas i 
befintliga fora behandlas som generella utgångspunkter i kapitel 3 då det är frågor som berör 
myndigheten på ett övergripande plan. 

I kapitel 4 beskrivs strategin för hur målen för det statliga kulturmiljöarbetet integreras i 
Fortifikationsverkets verksamhet. Under varje avsnitt beskrivs ett eller två strategiska 
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fokusområden kopplade till de statliga kulturmiljömålen. Därefter beskrivs ansvar och 
operativa frågor samt hur arbetet ska utformas och utvecklas kopplat till fokusområdet. En av 
frågorna i regeringsuppdraget har lyfts ut och fått ett eget avsnitt: 4.1. I det avsnittet beskrivs 
det samspel och samverkan med andra aktörer som krävs för ett effektivt kulturmiljöarbete.  

2.5. Kulturmiljöer inom Fortifikationsverket 
Fortifikationsverkets uppdrag 
Fortifikationsverket ansvarar, enligt instruktionen, för att förvalta en viss del av statens fasta 
egendom, såsom fastigheter avsedda för försvarsändamål.  Fastigheterna ska förvaltas så att en 
god resurshushållning och en hög kostnadseffektivitet uppnås. Det som inte längre behövs för 
försvarsändamål avyttras. 

I 2019 års regleringsbrev finns två mål som berör kulturmiljö: 

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

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

I miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” ingår att ”kulturvärden ska tillvara och utvecklas” 
vilket också ingår i målen för det statliga kulturmiljöarbetet. Denna strategi kan därför ses som 
ett led i arbetet för att även uppnå miljökvalitetsmålet för kulturmiljöer.  

Vad gäller målet att hänsyn ska tas motsvarande andra stora fastighetsförvaltare har 
Fortifikationsverket ett löpande samarbete med andra statliga fastighetsförvaltare i nätverket 
”Arkitektur och kulturmiljö” inom Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare där 
frågor kring hantering av kulturmiljöer diskuteras kontinuerligt.  

Fortifikationsverkets kulturmiljöer 
Kulturmiljöerna inom Fortifikationsverket är en sammansättning av olika typer av kultur-
miljöer och objekt. Inom en garnison kan det finnas både finnas militära och före detta civila 
kulturmiljöer som i sin tur kan bestå av kulturlandskap, kulturhistoriskt värdefulla byggnader, 
fornlämningar och byggnadsanknuten konst.  

Det militära kulturarvet har en stor variation och består av byggnader och miljöer typiska för 
försvarets olika verksamhetsgrenar: marinen, flyget och armén. Det handlar om miljöer som är 
i aktivt bruk för försvarsändamål vilket gör det till ett i högsta grad levande militärt kulturarv 
som har uppförts, bevarats, använts och utvecklats alltifrån det att Fortifikationen bildades 
1635 fram till idag. En stor del av den äldre militära bebyggelsen och miljöerna som tillkommit 
fram och med 1900-talets första årtionden är skyddade som statliga byggnadsminnen.  

Det finns också ett antal före detta civila kulturmiljöer, framförallt på övnings- och skjutfält 
som nu ligger inom militära områden. Det är oftast lantliga miljöer med torp, gårdar och 
herrgårdar. Det tidigare jord- och skogsbruket finns delvis kvar och bedrivs av arrendatorer 
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men anpassats till en militär övningsverksamhet. Även inom garnisonsområden förekommer 
äldre civila byggnader och kulturmiljöer från tiden innan området blev militärt. Av de tidigare 
civila miljöerna är det framförallt herrgårdar och fyrar som är skyddade som statliga 
byggnadsminnen. De agrara landskapen och byggnaderna kan ingå i lokala och regionala 
kulturmiljöer utpekade av kommuner, museer och/eller länsstyrelser.  

Både under och ovan jord finns fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som 
Fortifikationsverket tar hänsyn till vid skogsbruk eller vid grävningsarbeten av olika slag när 
försvaret har behov av att bygga nytt. 

Den byggnadsanknutna konsten är det mest moderna kulturarv som har ett formellt skydd. 
Konsten är tillkommen från 1960-talet och framåt och finns oftast i eller intill byggnader från 
samma tid där byggnaden eller miljön i sig inte är klassad som kulturhistoriskt värdefull.  

Befintligt arbete med kulturmiljöer 
Att ta hänsyn till de kulturhistoriska värdena inom Fortifikationsverkets förvaltning är en 
naturlig del i den dagliga verksamheten med att förvalta byggnader och miljöer.  När det gäller 
att hantera kulturhistoriskt värdefulla miljöer har huvudfokus historiskt sett legat på att 
hantera de drygt 300 byggnaderna och miljöerna som är klassade som enskilda eller statliga 
byggnadsminnen. Information om byggnadsminnena finns tillgänglig i fastighetssystem och 
kartor. Underlag till kunskapen finns i de vårdprogram som tagits fram för i princip alla 
byggnadsminnen. Hänsyn till kulturvärdena tas även vid förvaltningen av de ytterligare ca 100 
byggnader och kulturmiljöer som är q-märkta i områdesbestämmelser och detaljplaner. Av 
Fortifikationsverkets totala byggnadsbestånd utgör byggnadsminnesminnesskyddade och q-
märkta byggnader tillsammans ungefär 5 % av alla byggnader om man ser till antal. 

De regionala och lokala kulturmiljöerna som inventerats och/eller beskrivits av länsstyrelser, 
kommuner och museer är svårare att få en översikt över. Underlaget från länsstyrelser, 
kommuner och museer är av skiftande omfattning och ålder. Ibland är det tillgängligt via en 
hemsida, ibland inte. När en fråga uppstår kring hur en byggnad eller miljö ska hanteras med 
tanke på de kulturhistoriska värdena anlitas antikvarier för att göra dokumentation och 
fördjupande antikvariska utredningar vid behov. 

Hänsyn tas till fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Fortifikationsverkets 
skogsbruksplaner samt vid nybyggnationer och anläggning av infrastruktur. Information om 
fornlämningar finns i verkets GIS-kartor. 

En pågående (2019) inventering av den byggnadsanknutna konsten kommer att ge ett bra 
underlag för en enhetlig hantering av konstverken i förvaltningen. 

Fortifikationsverket arbetar i processer. Det handlar om att få överblick på hur saker och ting 
hänger ihop, om att skapa samsyn och göra arbetssätt, ansvar och roller tydliga. Att hantera 
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kulturmiljöer är ingen egen process utan integreras i likhet med till exempel miljöfrågor i våra 
lednings-, huvud- och stödprocesser. 

I verkets huvuduppdrag att Förvalta fastigheter finns de två huvudprocesserna Förändra och 
Bibehålla som tillsammans med ledningsprocessen Strategiskt styra och följa upp verksamheten 
är de processer där huvuddelen av de frågor som kulturmiljöer inom Fortifikationsverket 
hanteras. I begränsad omfattning berörs stödprocesserna Genomföra inköp och upphandling, 
Kommunicera och Hantera dokument.  

2.6. Hyresgästen Försvarsmakten 
Kulturmiljön är också viktig för vår största hyresgäst Försvarsmakten. I Försvarsmaktens 
arkitekturpolicy lyfts vikten av kamratskap, symboler, traditioner och historia fram som viktig 
för Försvarsmakten som arbetsgivare. En del av detta är att enligt Försvarsmaktens 
arkitekturpolicy ”ge utrymme för traditionsbärande och historiska objekt integrerat i 
nyproduktion”. I den dagliga verksamheten behöver avvägningar hela tiden göras mellan 
kulturmiljöns värden och verksamhetens behov och där väger försvarets verksamhet tungt.  

 

3. Generella utgångspunkter 
3.1. Avvägningar mot andra politikområden  

Fortifikationsverket verkar  i en komplex verklighet, mitt i skärningspunkten mellan försvars- 
och fastighetssektorn inom  statsförvaltningen. Kopplat till det finns fyra strategiska målbilder 
som visar denna inriktning: 

• En nära partner för ökad försvarsförmåga  
• En strategisk fastighetsägare 
• En hållbar fastighetsförvaltare 
• En del av totalförsvaret 

Förutsättningen för att nå målen är att vi har förmåga att leverera med säkerhet och kvalitet. 
De strategiska målbilderna motsvarar i huvudsak  politikområdena statlig fastighetsförvaltning 
och försvar. När det gäller hållbar fastighetsförvaltare berörs flera politikområden som t ex 
kultur-, bostads-, och samhällsplanerings-, energi-, och miljö- och klimatpolitik samt politik för 
att underlätta för funktionshindrade. 

Av alla de olika politikområdena, som på olika sätt kan påverka hur Fortifikationsverket 
hanterar kulturhistoriska värden i byggnader och miljöer, väger försvarets verksamhet tungt 
vid avvägningar av hur kulturmiljöer ska hanteras. Det positiva är att de militära byggnaderna 
och miljöerna fortfarande används för sitt ursprungliga ändamål. Många militära områden är 
idag på det sättet levande kulturmiljöer med byggnader från många olika tidsepoker. Å andra 
sidan utvecklas försvarets verksamhet kontinuerligt vilket kan göra att alla byggnader inte 
alltid är ändamålsenliga för dagens verksamhet, vilket är en utmaning.  
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3.2. Kulturmiljöer inom befintliga fora 
Fortifikationsverket deltar idag i flera nätverk där frågor kring förvaltning av kulturmiljöer 
diskuteras. Ett fortsatt deltagande är en förutsättning för att utbyta erfarenheter och utveckla 
förvaltningen av kulturmiljöer.  

Fortifikationsverket deltar i följande fora som arbetar med frågor som rör kulturmiljer:  

• Nätverk för arkitektur och kulturmiljö inom Samverkansforum för statliga byggherrar 
och förvaltare. Regelbundna nätverksträffar om aktuella frågor inom statlig förvaltning. 

• Nätverk för förvaltare av statliga byggnadsminnen. Leds av Riksantikvarieämbetet med 
de olika förvaltande myndigheterna som värdar.  

• Världsarvsrådet i Karlskrona. 
• Fortifikationsverkets Arkitekturråd. 

 

4. Kulturmiljöstrategi  
Strategin utgår från de fyra målen för det statliga kulturmiljöarbetet. Under varje mål beskrivs 
Fortifikationsverkets strategi/målbild, bakgrund samt ansvarsområden, operativa frågor 
inklusive utveckling och utformning av arbetet.  

4.1. Samverkan 
Nationellt kulturmiljömål 
Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. 

Strategi/målbild 
Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer bygger på en helhetssyn som 
förutsätter ett bra samarbete och samverkan både utom och inom myndigheten. 
Kulturmiljöer hanteras som delar i större sammanhang med flera olika discipliner och kan 
därmed bevaras, användas och utvecklas i samklang med verksamheten och övriga samhället. 

Bakgrund 
En del av samhället 
Den mångfald av olika kulturmiljöer som Fortifikationsverket förvaltar är en del av samhället 
som helhet. Mycket av det som uppförts för försvarets behov har avyttrats och ägs idag av 
andra. Att samarbeta och samverka med andra delar av samhället och med olika discipliner 
och roller ger en långsiktig hållbarhet i bevarande, användning och utveckling av en mångfald i 
samhället i stort.   

Många olika typer av kulturmiljöer 
Kulturmiljöarbetet inom Fortifikationsverket och dess föregångare har under lång tid i första 
hand fokuserat på att ta hand om statliga byggnadsminnen. Andra typer av kulturmiljöer har 
hanterats när det funnits behov av någon typ av förändring. Ibland kan samma miljö beröras av 
flera olika lagstiftningar vad gäller kulturmiljöer och då är samarbete med de olika berörda 
tillsynsmyndigheterna viktig för att få en långsiktigt hållbar förvaltning av olika typer 
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kulturmiljöer. Att hänsyn till fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar ingår som 
en del i skogsbruksplanerna som ligger till grund för allt arbete med att bruka skogen. 

Samverkan 
Förutom de andra statliga myndigheter som Fortifikationsverket samverkar med i de olika fora 
som nämns ovan i avsnitt 3.2 så är det framförallt fyra andra myndigheter som är viktiga att 
fördjupa samarbetet med för att få en långsiktigt hållbar förvaltning av kulturmiljöer: 
Försvarsmakten, Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd. 

Samverkan med vår största hyresgäst Försvarsmakten handlar framförallt om övergripande 
strategiska frågor i den fysiska planeringen. (se avsnitt 4.4) 

Statens fastighetsverk är i likhet med Fortifikationsverket en stor fastighetsförvaltande 
myndighet. Ett bra samarbete och samverkan finns redan idag. Inom ramen för 
regeringsuppdraget för ett utökat samarbete mellan Fortifikationsverket och Statens 
fastighetsverk bör ett mer regelbundet samarbete utvecklas, t ex vad gäller vårdprogram för 
statliga byggnadsminnen, antikvariska dokumentationer, upphandling av konsulter och 
entreprenörer samt vad det gäller kommunikation kring kulturmiljöer. 

Fortifikationsverket har sedan 2017 en överenskommelse om samverkan med Riksantikvarie-
ämbetet gällande byggnadsminnesförklaring, skyddsbestämmelser och vårdprogram. 
Fortifikationsverket samverkar även med Statens konstråd rörande byggnadsanknuten konst. 

Policy och planer 
I Fortifikationsverkets nya arkitekturpolicy ingår kulturmiljöfrågor som en naturlig del. Ett 
samarbete internt mellan verksarkitekt och kulturmiljöspecialist ger förutsättningar för en 
helhetssyn och en långsiktigt hållbar förvaltning av både befintliga och kommande 
kulturmiljöer. 

Ansvarsområden, operativa frågor samt utveckling och utformning av arbetet  
• Strategiskt styra och följa upp verksamheten  

- medge medel, resurser samt prioritera tid för samverkan både internt och externt. 
- ökat fokus på integrering av kulturmiljöer i arkitekturrådets arbete.  
- samordning med miljöfunktioner vad gäller miljömålsarbetet och Agenda 2030. 

• Förvalta fastigheter – bibehålla och förändra 
- fortsatt samverkan i befintliga fora 
- fortsatt samarbete och samverkan med Statens fastighetsverk och 

Riksantikvarieämbetet kring  statliga byggnadsminnen. 
- fortsatt samverkan med Statens konstråd kring förvaltning av byggnadsanknuten 

konst. 
- utveckla samarbete och kunskapsöverföring mellan olika regioner inom 

Fortifikationsverket kring förvaltningen av kulturmiljöer. 
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4.2. Processer  
Nationellt kulturmiljömål 
Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för 
kulturmiljön. 

Strategi/målbild 
Fortifikationsverket ska arbeta för en ökad integrering av kulturmiljöfrågor i de processer 
som berör kulturmiljöfrågor i vårt kvalitets- och miljöledningssystem. Ett systematiskt arbets-
sätt som är tydligt motiverat säkerställer en ökad förståelse och ett ökat ansvarstagande för 
kulturmiljöerna i hela Fortifikationsverkets verksamhet. 

Bakgrund 
Arbete med processer 
I ett pågående arbete uppdateras Fortifikationsverkets kvalitets- och miljöledningssystem och 
i samband med det sker en översyn av processer och delprocesser. En process är den 
huvudsakliga kanalen för att hitta information om vårt arbetssätt, dvs. hur vi ska arbeta och 
agera i olika situationer. 

Ett enhetligt och tydligt arbetssätt 
Kunskapen om statliga byggnadsminnen och hur de ska förvaltas är generellt bra. Det finns bra 
underlag och vad som gäller tack vare skyddsbestämmelser och vårdprogram. För att öka 
möjligheten att förstå och ta ansvar för även för andra typer av kulturmiljöer krävs ett arbete 
med att identifiera vilka kulturmiljöerna är och utveckla arbetssätt som gör det möjligt att 
hantera även andra typer av kulturmiljöer på ett enhetligt sätt. 

Ett tydligt arbetssätt som är beskrivet i våra processer och delprocesser främjar förståelse och 
ansvarstagande för kulturmiljöerna hos alla som arbetar med drift, underhåll, skötsel och vid 
avyttring samt vid ny- och ombyggnadsprojekt och skogsbruk.  

Ansvarsområden, operativa frågor samt utveckling och utformning av arbetet  
• Strategiskt styra och följa upp verksamheten  

- uppdrag att göra genomgångar av kulturmiljöperspektivet i processer som berörs. 
• Förvalta fastigheter – bibehålla 

- drift, underhåll och skötsel – genomgång och uppdatering med rutiner för alla olika 
typer av kulturmiljöer.  

• Förvalta fastigheter – förändra 
- investeringar/anpassningar och ombyggnader – genomgång och uppdatering med 

rutiner för alla olika typer av kulturmiljöer   
- avyttring – uppdatering av rutiner kring hantering av kulturmiljöer vid 

avyttring/avveckling 
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4.3. Kunskapsuppbyggnad och kommunikation  
Nationellt kulturmiljömål 
Ett inkluderande samhälle med kulturmiljö som gemensam källa till kunskap, bildning och 
upplevelser. 

Strategi/målbild 
De kulturmiljöer som Fortifikationsverket förvaltar är på grund av verksamheten sällan 
möjliga att besöka för allmänheten. Fortifikationsverket ska därför arbeta för att tillgänglig-
göra kulturmiljöer genom kunskapsuppbyggnad som både kan ligga till grund för 
hanteringen av kulturmiljöerna i förvaltningen och samtidigt utgöra en kunskapskälla för 
samhället i stort. En bra kommunikation är förutsättningen för att kunskapen ska kunna 
utgöra en källa för bildning och upplevelser.  

Bakgrund 
Försvarets kulturmiljöer 
Försvarets historia är en del av samhället och hur det har byggts upp. Byggnader och miljöer är 
källor till kunskap och bildning men kan av verksamhetsskäl sällan besökas och upplevas av 
allmänheten. Kulturmiljöerna har en stor betydelse för verksamheten som förmedlare av en 
lång och stolt militär tradition som är värd att försvara. Kunskapen om kulturmiljöer är därför 
väsentlig som ett underlag till att förvalta och ta tillvara de kulturhistoriska värdena på ett bra 
sätt.  

Kunskapsuppbyggnad 
Kunskapsuppbyggnaden har under årens lopp sett lite olika ut. De äldsta byggnadsminnes-
märkena beslutades det om redan 1935. I slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet gjorde 
Riksantikvarieämbetet en total genomgång med kulturhistorisk bedömning av alla Fortifika-
tionsförvaltningens områden som sedan låg till grund för ytterligare utredningar om 
byggnadsminnesförklaringar som beslutades av regeringen 1995. Under 1990-talet utreddes 
och dokumenterades även äldre och modernare befästningar samt de flygflottiljer som 
fortfarande var i militärt bruk inför eventuella byggnadsminnesförklaringar. Resultatet blev 
byggnadsminnesförklaring av ett fåtal befästningar. Särskilda vårdprogram med historik, 
nulägesbeskrivning och anvisningar för underhåll och skötsel finns för i princip alla statliga 
byggnadsminnen inom Fortifikationsverket. 

När det gäller övriga kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer har utredningar och 
antikvariska dokumentationer skett vid behov av förändringar. 

Fortifikationsverket ska arbeta för att det finns ett bra kunskapsunderlag för att kunna ta 
hänsyn till de kulturhistoriska värden som finns i våra byggda miljöer. 
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Kommunikation 
Kommunikation till allmänheten kring kulturmiljöer har skett sporadiskt och på lite olika sätt, 
genom till exempel broschyrer, skyltar och genom information på vår externa hemsida. Det 
finns ingen särskild strategi för kommunikation kring kulturmiljöer.  

Kommunikation är ett viktigt verktyg för att förmedla den kunskapen om Fortifikationsverkets 
kulturmiljöer både internt och externt för att skapa en stolthet över ett kulturarv som är värt 
att bevara.  

Ansvarsområden, operativa frågor samt utveckling och utformning av arbetet  
• Förvalta fastigheter – bibehålla och förändra 

- genomgång av kunskapsunderlag för att identifiera behov av kompletteringar i till 
exempel vårdprogram för statliga byggnadsminnen, antikvariska dokumentationer 
och gestaltningsprogram 

- Utveckla information till hyresgäster om kulturvärdena i byggnader och miljöer. 
• Kommunikation 

- genomgång av hur vi arbetar med kulturmiljöinformation för att utforma en 
inriktning för att arbeta med kommunikation av kulturarvet på ett strategiskt sätt.  

- arbeta med att tillgängliggöra befintlig kunskap om kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer  
 

4.4. Fysisk planering  
Nationellt kulturmiljömål 
En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljö tas till vara i 
samhällsutvecklingen  

Strategi/målbild 
Fortifikationsverket ska i den fysiska planeringen ta hänsyn till kulturmiljöfrågor som rör 
miljöer, sammanhang och landskap. De planer och program som ligger till grund för den 
fysiska planeringen ska på ett relevant sätt beskriva och analysera hur hänsyn ska tas till 
kulturmiljöer på ett övergripande plan.  

Bakgrund 
Övergripande planering 
Kulturmiljöer ingår ofta som en eller flera delar av helheten i ett militärt landskap såväl inom 
garnisonsområden som på övnings- och skjutfält. Det dokument som idag beskriver hela 
miljöer är framförallt garnisonsplanerna vilka är Fortifikationsverkets och Försvarsmaktens 
gemensamma planeringsinstrument. Internt arbetar Fortifikationsverket även med att ta fram 
strategiska fastighetsplaner.  Både garnisonsplanerna och de strategiska fastighetsplanerna 
innehåller basinformation om kulturmiljöer som statliga byggnadsminnen, q-märkta 
byggnader, minnesstenar och fornlämningar men saknar idag en analyserande texter om 
landskapen som helhet ur kulturmiljöperspektiv.  

http://www.fortifikationsverket.se/


 

   

 Datum 
2019-10-25 

Beteckning 
3188/2017-21 
 

  Sid nr 
 12(12) 
 

 

 

Fortifikationsverket 
S-631 89 
ESKILSTUNA 

Tel växel 
010-44 44 
000 

E-post 
fortv@fortifikationsverket.se 

Hemsida 
fortifikationsverket.se 

Organisationsnummer 
202100-4607 

 

Arkitektur och byggnadsminnen 
Gestaltningsprogram och vårdprogram för statliga byggnadsminnen är andra interna 
dokument som på ett mer analyserade sätt kan beskriva och ge inriktning för förvaltning i lite 
större områden. Gestaltningsprogrammet utgår från arkitektonisk gestaltning av allt från 
landskap ner till detaljer och omfattar även kulturhistoriska värden. Gestaltningsprogrammet 
som oftast omfattar ett större område innehåller analyser av hela landskapet inom en 
garnison.  

Vårdprogram för de statliga byggnadsminnena fokuserar på en enskild byggnad eller det 
skyddsområde som är utpekat i skyddsbestämmelserna för det statliga byggnadsminnet. Mer 
sällan behandlas områden utanför själva skyddsområdet för byggnadsminnet. Det finns därför 
ett behov av att lyfta blicken för att se och analysera kulturmiljöer i ett större landskaps-
perspektiv i vårdprogrammen. 

Ansvarsområden, operativa frågor samt utveckling och utformning av arbetet  
• Strategiskt styra och följa upp verksamheten 

- fastställa en riktlinje för bedömning och hantering av kulturvärden i byggnader 
som saknar formellt skydd. 

- ta fram mall för beskrivning och analys av kulturvärden på ett övergripande plan i 
garnisonsplaner i samarbete med Försvarsmakten  

- strategisk fastighetsplan: utveckling av fastighetsplaner och garnisonsprogram så 
att grundinformationen om kulturmiljöer är likartad i hela landet. 

• Förvalta fastigheter – bibehålla och förändra 
- utveckling av hur vårdprogram för byggnadsminnen beskriver landskap och 

sammanhang. 

 

5. Avslutande kommentar 
Fortifikationsverket är en myndighet med rötter som sträcker sig tillbaka till 1635 då 
Fortifikationen bildades. Den militära verksamheten har präglat och fortsätter prägla det 
svenska samhället både fysiskt och symboliskt och berättar en historia som tillhör vår 
nationella identitet. För Fortifikationsverket är det en viktig uppgift att ansvara för de 
kulturmiljöer som idag är i aktivt bruk av försvaret.  

Den vägledande strategin för kulturmiljöarbetet inom Fortifikationsverket ger ett bra stöd till 
att arbeta systematiskt med kulturmiljöerna vilket också gör arbetet lättare att styra och följa 
upp. Strategin är ett levande dokument som uppdateras i takt med att samhället förändras och 
arbetet med kulturmiljöer utvecklas.  

 

http://www.fortifikationsverket.se/

	1. Sammanfattning
	Samverkan
	Processer
	Kunskapsuppbyggnad och kommunikation
	Fysisk planering

	2. Inledning
	2.1. Syfte
	2.2. Mål
	2.3. Regeringsuppdraget
	2.4. Läsanvisning
	2.5. Kulturmiljöer inom Fortifikationsverket
	Fortifikationsverkets uppdrag
	Fortifikationsverkets kulturmiljöer
	Befintligt arbete med kulturmiljöer

	2.6. Hyresgästen Försvarsmakten

	3. Generella utgångspunkter
	3.1. Avvägningar mot andra politikområden
	3.2. Kulturmiljöer inom befintliga fora

	4. Kulturmiljöstrategi
	4.1. Samverkan
	Nationellt kulturmiljömål
	Strategi/målbild
	Bakgrund
	En del av samhället
	Många olika typer av kulturmiljöer
	Samverkan
	Policy och planer

	Ansvarsområden, operativa frågor samt utveckling och utformning av arbetet

	4.2. Processer
	Nationellt kulturmiljömål
	Strategi/målbild
	Bakgrund
	Arbete med processer
	Ett enhetligt och tydligt arbetssätt

	Ansvarsområden, operativa frågor samt utveckling och utformning av arbetet

	4.3. Kunskapsuppbyggnad och kommunikation
	Nationellt kulturmiljömål
	Strategi/målbild
	Bakgrund
	Försvarets kulturmiljöer
	Kunskapsuppbyggnad
	Kommunikation

	Ansvarsområden, operativa frågor samt utveckling och utformning av arbetet

	4.4. Fysisk planering
	Nationellt kulturmiljömål
	Strategi/målbild
	Bakgrund
	Övergripande planering
	Arkitektur och byggnadsminnen

	Ansvarsområden, operativa frågor samt utveckling och utformning av arbetet


	5. Avslutande kommentar

