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Fortifikationsverket är en av Sveriges största 
fastighetsägare och expert inom just fortifika-
tion – skydds- och anläggningsteknik. 

Där det finns aktiva militära byggnader, är det 
Fortifikationsverket som svarar för förvaltning, 
drift och underhåll av de byggnader Försvars-
maktens brukar. Hit hör Försvarsmakten i Kal-
linge, med Blekinge Flygflottilj, F17.

– Vårt uppdrag är att vara en partner till För-
svarsmakten där vi sköter driften, underhållet 
och förvaltarskapet när det gäller de byggnader 
Försvarsmakten brukar. Fortifikationsverket 
utför även nybyggnationer och större ombygg-
nationer inom myndigheten. Vi svarar även för 
avveckling och avyttring av fastigheter i enlig-

I takt med att Försvarsmakten 
tillförs ökade resurser, ökar även 
behovet av kompetens hos For-
tifikationsverket. I Kallinge har 
myndigheten inlett satsningar i 
form av nyrekryteringar, något som 
kommer att fortsätta under året. 

En attraktiv arbetsgivare

het med Försvarsmaktens behov, säger Robert 
Sundholm, förvaltare. 

Fastighetsbestånd
Tidigare var Fortifikationsverket en del av För-
svarsmakten men fungerar sedan 1994 som en 
egen myndighet. Fortifikationsverkets fastig-
hetsbestånd i Kallinge består av såväl byggna-
der som mark och skog. Inom området ryms 
ett 100-tal byggnader och 850 hektar mark som 
ska förvaltas och skötas enligt direktiven. När 
det gäller byggnader är det alltifrån enklare för-
rådsutrymmen till moderna högteknologiska 
byggnader som den nya helikopterhangaren 
som invigdes 2017.

Driftsfunktionen
Driftsfunktionen inom Fortifikationsverket 
återtogs 2017, dessförinnan sköttes drift- och 
underhåll av externa aktörer i nio år. 

– Vår driftsorganisation utför tillsyn, skötsel 
och driftåtgärder. Det är en komplex och utma-
nande miljö som ställer höga krav på våra drift-

tekniker, inte minst med tanke på säkerhetsas-
pekten, säger Torbjörn Källström, driftchef. 

Ronnebypaketet
Under de senaste åren har Fortifikationsverket 
genomfört en rad investeringar för att möta För-
svarsmaktens stora investeringsbehov. Till de 
större investeringarna hör det så kallade Ron-
nebypaketet, ett projekt som har innefattat nytt 
flygledartorn, helikopterhangar och nya heli-
kopterplattor med tillhörande drivmedelsför-
sörjning. En helt ny infrastruktur har vuxit fram 
inom garnisonen i och med investeringarna. 

Nyanställningar
Kopplat till satsningarna har även behovet av 
kompetens vuxit. Driftstekniker och ingenjörer 
är några av de kompetenser som efterfrågas.

– Elteknisk bakgrund är meriterande men vi 
lägger även stor vikt vid den personliga kompe-
tensen. Fortifikationsverket är en attraktiv ar-
betsgivare som erbjuder en unik miljö att arbeta 
i. Man är en del i ett större sammanhang och bi-
drar till att utveckla en viktig samhällsfunktion, 
säger Torbjörn Källström.
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Foto: Johan Davidsson.
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