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Plikt- och prövningsverket väljer Castellum för 
nytt prövningskontor i centrala Göteborg  
 
Plikt- och prövningsverket utökar sin verksamhet med ett tredje 
prövningskontor för att fler ska kunna mönstra och pröva till både värnplikt 
och polisutbildning. Kontoret placeras i en av Castellums fastigheter vid 
Linnéplatsen i Göteborg. 
 
-Vi är stolta över att kunna erbjuda riktigt bra lokaler för denna viktiga verksamhet. Jag 
ser fram emot att alla unga tjejer och killar som ska mönstra och prövas snart kan göra det 
även i Göteborg, säger Mariette Hilmersson, VD Castellum Region Väst.  
 
Plikt- och prövningsverkets uppdrag är att kalla och mönstra ungdomar för grundutbildning 
med värnplikt, och även att genomföra tester av sökande till polisutbildning. Åt andra 
myndigheter genomför de undersökningar, bedömningar och urval för yrken och 
utbildningar med särskilda krav som handlar om trygghet och säkerhet i det svenska 
samhället, exempelvis Tullverket och Kustbevakningen. Göteborg valdes som den mest 
lämpade orten för det tredje kontoret, med kortast möjliga resväg för de prövande och 
mönstrande. I dagarna inleds rekrytering av medarbetare som inskrivningshandläggare, 
läkare, sjuksköterskor, psykologer, handläggare och administratörer.  
 
I november 2020 skrevs hyresavtal med Castellum om en karaktärsfull fastighet på 
Haraldsgatan. Fastigheten matchar de kriterier som verket ställer på utformning, 
funktionskrav och närhet till kommunikationer. Närmast väntar bygglov och upphandling av 
byggentreprenör för att genomföra de arbeten som krävs för att optimera lokalerna för den 
nya hyresgästen. För att möta det ökande antalet värnpliktiga siktar Plikt- och 
prövningsverket på att ha kontoret i drift andra halvåret 2022. 
 

Affären i korthet: 
Castellum hyr ut lokaler till Plikt- och prövningsverket 
Investeringsvolym: 55 Mkr 
Kontraktslängd: 6 år 
Uthyrbar yta: cirka 5 000 kvm 
Hyresvärde på årsbasis: cirka 15,6 Mkr 
Tillträdesdatum: 1 juni 2022 
 

För mer information: 
Mariette Hilmersson, VD Castellum Region Väst, 031-7440902 
 

Om Castellum 
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 103 miljarder kronor. 
Vi finns i 14 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till 
jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 
4,4 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är 
det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). 
Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.   
 
En värd bortom det förväntade.  
www.castellum.se 

 

http://www.castellum.se/

