
HÄRNÖSAND/SOLLEFTEÅ
Regemente i Västernorrland



NYTT REGEMENTE
snabbt och kostnadseffektivt

Välkommen till Härnösand och Sollefteå och till ett nytt, 
gemensamt regemente i Västernorrland. Vi vill väldigt 
gärna bidra till den viktiga och nödvändiga upprustningen 
av det svenska försvaret. 

Både Härnösand och Sollefteå har en lång historia 
och tradition av försvarsverksamhet. Det är förstås en 
fördel, men det är inte därför vi tycker att vi är den 
lämpligaste platsen för ett nytt regemente. Nej, det är de 
förutsättningar vi har just nu som gör oss attraktiva.

Framför allt kan vi snabbt och mycket kostnadseffektivt 
starta ett nytt regemente, i princip redan i morgon. 
Rekryter utbildas redan idag i Härnösand, vi har 
övnings- och skjutfält med gällande miljötillstånd och en 
fungerande militär infrastruktur. 

Vid ett positivt beslut är det bara att skala upp den 
militära verksamheten. Dagens kapacitet på 100 rekryter 
kan snabbt bli 250. Här talar vi om en omställning som 
räknas i månader.

I Sollefteå finns den militära infrastrukturen kvar och kan 
enkelt fyllas med liv. Där finns också stora möjligheter att 
utvidga eller utveckla nya övningsområden.

Tillsammans kan Härnösand/Sollefteå inom några år 
utbilda 300-500 rekryter och på lite längre sikt upp till 
700.

En annan fördel med Härnösand och Sollefteå är att 
vi kan erbjuda två olika miljöer - havet och kusten i 
Härnösand, skogen och bergen i Sollefteå.

På sikt finns också goda möjligheter att koppla 
ihop det militära försvaret med andra aktörer i ett 
totalförsvarskluster och ett samarbete kring utbildning 
och innovation. I regionen finns till exempel MSB, BAE 
Systems, SAAB Kockums, FOI och FRA.

I den här skriften kan du läsa mer ingående om de goda 
förutsättningar vi har för ett nytt regemente i Härnösand/
Sollefteå. Ett enat Västernorrland hoppas få hälsa ett nytt 
regemente varmt välkommet till vår vackra region.

Bakre raden från vänster: Anna-Britta Åkerlind Örnsköldsviks kommun, Anders Mjärdsjö Ånge kommun, Ida Stafrin Kramfors kommun,  
Sten-Ove Danielsson Ånge kommun, Mari Eliasson Timrå kommun, Christina Lindberg Härnösands kommun, Ingrid Nilsson Härnösands kommun,  
Åsa Sjödén Sollefteå kommun, Jan Sahlén Kramfors kommun, Peder Björk Sundsvalls kommun, Anders Gäfvert Härnösands kommun.

Främre raden från vänster: Anna-Belle Strömberg Örnsköldsviks kommun, Andreas Sjölander Härnösands kommun,  Glenn Nordlund Region Västernorrland,  
Berit Högman Landshövding, Johan Andersson Sollefteå kommun, Alicja Kapica Sundsvalls kommun, Johnny Lundin Region Västernorrland.

Andreas Sjölande, KSO Härnösand

Glenn Nordlund, Regionråd 

Johan Andersson, KSO Sollefteå

Berit Högman, Landshövding



Med fyra tydliga årstider och både havs- och 
inlandsklimat har vi en utbildningsmiljö med 
mycket varierande yttre förutsättningar. Tvåsiffriga 
minusgrader och djupt snötäcke på vintern, 
torrperioder och värmeböljor på sommaren, stormar 
på senhösten. Och allt där emellan. 

Här finns alltså goda möjligheter att designa stora 
militära övningar under olika klimatförhållanden.

SOLLEFTEÅ

HAV, SKOG OCH BERG
Härnösand vid havet och Sollefteå i inlandet bjuder 
tillsammans på det bästa av två världar - hav och skog. 

Härnösand ligger vid Ångermanälvens mynning 
och är den enda orten i Norrland som har 
försvarsverksamhet i kustnära miljö. Härnösand är en 
del av Höga Kusten med mycket kuperat landskap.

Sollefteå längre upp vid Ångermanälven är en 
inkörsport till de strategiskt viktiga förbindelserna 
genom Jämtland till norska Trondheim. I Sollefteå 
finns vidsträckta skogsområden och djupa älvdalar.

HÄRNÖSAND



UTBILDNING PÅGÅR IDAG
I Härnösand utbildas rekryter redan idag. 34 
värnpliktiga får hösten 2019 sin grundutbildning i 
Härnösand. Antalet rekryter ska hösten 2020 öka 
till 70 och inriktningen för 2021 är 100 stycken. 
Försvaret har cirka 60 anställda och här finns 
alltså redan all militär infrastruktur som behövs 
för att genomföra militär utbildning och övningar.

Västernorrlandsgruppen i Härnösand har också 
ansvar för utbildning och övningar med två av 
hemvärnets bataljoner, Ångermanlandsbataljonen 
och Medelpadsbataljonen. Totalt handlar det om 
1 200 hemvärnssoldater. Under 2018 genomfördes 
cirka 60 övningsdagar med hemvärnet, 
frivilligorganisationer och grundutbildning på 
Härnöns två övningsfält.

Med full verksamhet igång redan idag skulle ett 
beslut att förlägga ett regemente till Härnösand/
Sollefteå med relativt små investeringar ge ett 
både snabbt och effektivt resultat.



HÄRNÖNS SKJUTFÄLT

SKÄRVIKENS SKJUTFÄLT TJÄRNMYRANS SKJUTFÄLT 
& ÖVNINGSOMRÅDE

T3 SKJUTFÄLT  
& ÖVNINGSOMRÅDE

STORMYRAN

FLERA SKJUTFÄLT MED  
MILJÖTILLSTÅND
I både Härnösand och Sollefteå finns skjutfält med 
gällande miljötillstånd. 

Härnöns skjutfält och övningsområde ligger i direkt 
anslutning till kasernområdet Kusthöjden längs Härnöns 
norra kust. Där finns bland annat en nybyggd körplan 
för motorutbildning på 20 000 kvadratmeter. Skärsvikens 
skjutfält ligger vid öppna havet på utsidan av Härnön.

Tjärnmyrans övnings- och skjutfält är det största 
skjutfältet och ligger strax söder om kasernområdet i 
Sollefteå. Där finns också stora möjligheter att utvidga 
eller utveckla nya övningsområden. Direkt söder om 
Tjärnmyran ligger Stormyran, ett övningsområde som 
tidigare varit skjutfält.

Med de tre skjutfälten finns möjlighet att öva i både kust- 
och skogsmiljö. Härnöns skjutfält fungerar utmärkt för all 
grundläggande träning i mindre skala medan Tjärnmyran 
med sin storlek är ypperlig för såväl grundutbildning som 
förbandsträning.

HÄRNÖNS ÖVNINGS- OCH SKJUTFÄLT

• 640 hektar

• Miljötillstånd för 150 dagar om året. Utfärdat 2010

• Skjutbana, 6 st skjutplatser, handgranatsbana, 
sprängplats

• Förstärkt kompani (ca 200 personer) kan öva samtidigt

• MC-bana, tårgasprovkammare, övnings- och 
grupperingsområde

• Nybyggd körplan på 20 000 kvadratmeter för 
motorutbildning

SKÄRSVIKENS SKJUTFÄLT

• 120 hektar

• Miljötillstånd för 55 dagar om året. Utfärdat 2010

• 2 st skjutplatser

• Förstärkt pluton (ca 50 personer) kan öva samtidigt

 
TJÄRNMYRANS ÖVNINGS- OCH SKJUTFÄLT

• 1 644 hektar

• Miljötillstånd för 280 dagar. Miljötillståndet gäller 
tills vidare

• Klassat som riksintresse

• Skjutbana, 12 st skjutplatser för tunga vapen, 
rälsmålbana på 200 m, sprängplats, handgranatsbana, 
anpassat för stridsfordon

• Enskild soldatutbildning med skarp ammunition för 
minst 200 soldater samtidigt

• Stridsutbildning med skarp ammunition med förstärkt 
kompani

• Skjutfältsexpedition med matsal (kompanistorlek), 
förråd och verkstad



HÅGESTA

HÅGESTA

• 27 000 kvadratmeter stort område som kan 
inhägnas.

• Möjlighet till boende för 750 personer.

• Kanslihus, förråd, sjukvårdsbyggnad, officersmäss, 
förråd.

• Modernt teknikområde med spolhallar i 
anslutning.

• Detaljplanerad mark i anslutning som snabbt kan 
beviljas bygglov. 

KUSTHÖJDEN

• Kasern för 100 personer. Kan enkelt byggas ut för 
upp till 200 personer. Vid behov kan fler kaserner 
byggas på området, alternativt att befintliga 
byggnader byggs om.

• Garage, verkstad och förråd.

• Matsal. Drivs idag i privat regi. Vid en etablering 
finns utrymme för en större matsal i egen regi på 
området.

• I anslutning en nybyggd körplan för 
motorutbildning på 20 000 kvadratmeter.

MILITÄR INFRASTRUKTUR  
PÅ PLATS
I Härnösand finns och används redan idag all militär 
infrastruktur som behövs. Försvaret hyr cirka 12 000 
kvadratmeter på kasernområdet Kusthöjden (före 
detta KA5). Det är kontor, utbildningslokaler, förråd, 
garage och verkstad. På området finns ytterligare 
cirka 18 000 kvadratmeter uthyrningsbara ytor, varav 
3 500 är tillgängliga för omedelbar uthyrning. Det 
finns även flera lämpliga lägen för nybyggnation inom 
området. Vid en etablering kan infrastrukturen snabbt 
och med relativt små investeringar skalas upp och 
utvecklas på det befintliga kasernområdet.

I Sollefteå finns huvuddelen av den militära 
infrastrukturen kvar på Hågesta (före detta I21). På 
området finns nästan 22 000 kvadratmeter som inom 
sex månader kan ställas i ordning för försvarsmakten. 
Det handlar om kaserner, kanslimäss, officersmäss, 
matsal, sjukvårdsbyggnad, teknikhus och förråd. I 
anslutning finns ett nästan 5 000 kvadratmeter stort 
motorområde med teknikhus och spolhallar som 
invigdes i mitten av 90-talet. I närområdet finns 
gott om yta och redan detaljplanerade områden som 
snabbt kan användas för nybyggnation. 

HÄRNÖSAND NEDRE NORRLANDS  
PROVSKJUTNINGSOMRÅDE

MARIN VERKSAMHET
I Härnösand finns en militär hamn som vid behov går 
att bygga ut. Det är den enda militära hamnen norr 
om Stockholm.

Västernorrlandsgruppen i Härnösand ansvarar för 
att tillföra Norrlands regemente I19 marin förmåga 
då man bland annat har sjösäkerhetsansvar för I19:s 
verksamhet till sjöss. 

I havet utanför Härnön ligger Nedre Norrlands 
provskjutningsområde, en av mycket få 
provskjutningsplatser till havs i världen.

KUSTHÖJDEN
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ÖRNSKÖLDSVIK

UMEÅ

BRA KOMMUNIKATIONER  
OCH INFRASTRUKTUR
VÄGAR Norrlands pulsåder E4 går rakt genom 
Härnösand. Riksväg 90 mellan Härnösand och Sollefteå 
fortsätter via riksväg 87 till Östersund och Trondheim.

FLYG I området finns tre flygplatser. Höga Kusten 
Airport, 3 mil från Sollefteå, Sundsvall Timrå Airport, 
4 mil från Härnösand och Örnsköldsvik Airport. Alla 
tre har dagliga avgångar till Stockholm och andra 
destinationer. Höga Kusten Airport är också byggd som 
en militärsidobas.

TÅG Ostkustbanan med direkt förbindelse söderut 
från Härnösand till Stockholm (ca 4 h 30 min). 
Ådalsbanan och Botniabanan med snabbtåg norrut från 
Härnösand till Kramfors (20 min), Örnsköldsvik (1 h) 
och Umeå (2 h). Sollefteå knyts ihop med Botniabanan 
via övre delen av Ådalsbanan. Banan fortsätter till 
Långsele där den binder samman Botniabanan med 
norra stambanan. Från Sundsvall går Mittbanan till 
Östersund, Storlien och Trondheim.

BÅT I Härnösand finns en av Norrlands bästa hamnar, 
en isfri djuphamn med stor kapacitet. Uppströms 
Ångermanälven finns flera industrihamnar med 
kapacitet för fartyg av olika storlek. 

SJUKVÅRD Akutsjukhus finns i Sundsvall och Sollefteå

250 000 MÄNNISKOR  
INOM 10 MIL
Inom 10 mils radie från Härnösand och Sollefteå 
bor cirka 250 000 människor. Bland dem finns 
säkert före detta försvarsanställda, men också 
potentiella rekryteringar för civila befattningar.

ARBETSMARKNAD MED  
STORA MÖJLIGHETER
När ett nytt regemente ska startas och nya 
officerare anställas behöver ofta även medföljare 
hitta jobb. I Västernorrland finns mycket goda 
möjligheter att få jobb för den som har rätt 
utbildning. Kompetent arbetskraft efterfrågas 
inom många olika områden.

För den som behöver utbilda sig eller bygga på sin 
utbildning finns Mittuniversitetet i Sundsvall och 
yrkeshögskoleutbildningar i Härnösand, Sollefteå 
och övriga städer i länet.

Härnösands och Sollefteås tillväxtavdelningar 
bistår med stöd och vägledning både i samband 
med själva etableringen och när det gäller jobb till 
medflyttare.

PENDLINGSAVSTÅND

FRÅN HÄRNÖSAND TILL
Sundsvall: 40 min (bil)

Kramfors: 25 min (tåg)

Sollefteå: 60 min (bil)

Örnsköldsvik: 60 min (tåg)

FRÅN SOLLEFTEÅ TILL
Kramfors: 30 min (bil)

Örnsköldsvik: 60 min (bil)

Härnösand: 60 min (bil)

Sundsvall: 1 h 20 min (bil)
HUDIKSVALL

SUNDSVALL

HÄRNÖSAND

KRAMFORS

SOLLEFTEÅ

ÖSTERSUND

ÅNGE



TRYGG BOENDEMILJÖ  
OCH RIK FRITID
I både Härnösand och Sollefteå finns mycket fina 
boende- och livsmiljöer. Här kan familjer få en 
trygg miljö för sina barn på landsbygden, i stadsnära 
områden eller centralt. De senaste åren har det 
byggts flera nya attraktiva boenden och det planeras 
för nya bostäder i både Härnösand och Sollefteå.

På båda orterna finns också en rik fritid till hands 
alldeles utanför dörren. Den vackra naturen är 
aldrig längre än några minuter bort. Perfekt för den 
som gillar att jaga, fiska, segla, paddla, rida, cykla 
eller röra sig i naturen på annat sätt.

Kulturutbudet är också rikt med tanke på 
städernas storlek. I Härnösand finns till exempel 
det högklassiga danskompaniet Norrdans, en 
mycket aktiv jazzklubb och en av Sveriges största 
filmstudior. Här finns också Hemsö fästning, 
Sveriges största bilmuseum och ett nationellt 
fritidsbåtsmuseum.

Sollefteå är en evenemangsstad med ett starkt 
föreningsliv. Här arrangeras några av Sveriges 
främsta festivaler, till exempel Urkult och 
Lastbilsträffen, och här fostras världsstjärnor som 
skidåkarna Ebba Andersson och Frida Karlsson och 
skidskytten Sebastian Samuelsson.

STÖD FRÅN DET OMGIVANDE  
SAMHÄLLET
Förutom starkt stöd från samtliga kommuner i 
länet samt regionen och länsstyrelsen finns i både 
Härnösand och Sollefteå en bred folklig förankring 
och stöd för en ny satsning på försvaret. Sollefteå 
har en 150-årig tradition som regementsstad 
och Härnösand har haft militär verksamhet 
från 1940-talet och den pågår än idag. På båda 
orterna finns aktiva och engagerade militära 
kamratföreningar.

STORA MÖJLIGHETER ATT  
UTVECKLA TOTALFÖRSVARET  
I REGIONEN
I ett längre perspektiv finns stora möjligheter att 
utveckla en totalförsvarsregion i Västernorrland. 
Förutom det militära försvaret är flera andra aktörer 
aktiva i regionen och bildar tillsammans ett mycket 
intressant totalförsvarskluster med samarbete inom 
utbildning, fortbildning och inte minst innovation.

NÅGRA AV DE AKTÖRER SOM FINNS ÄR:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), Sandö – en mötes- och utbildningsplats inom 
krisberedskap, civilförsvar och räddningstjänst. 
Bland annat finns ett övningsområde för ras och 
skred, skogsbränder och andra naturolyckor.

BAE Systems Hägglunds, Örnsköldsvik – tillverkar 
Bandvagn 206, BvS 10 och Stridsfordon 90.

SAAB Kockums, Docksta – tillverkar Stridsbåt 90H 
och ett flertal andra fartygstyper.

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Umeå – ett 
av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar 
och säkerhet.

RISE Processum, Örnsköldsvik - stödjer och initierar 
forskning och utveckling inom bioraffinaderi.

Försvarets Radioanstalt (FRA) – arbetar med 
signalspaning och utgör en del av Sveriges 
underrättelsetjänst. Hjälper andra myndigheter och 
statliga bolag att höja säkerheten i sina datorsystem.

Försvarets Hundavelsenhet, Sollefteå – föder årligen 
upp 35-40 tjänstehundar till Försvarsmakten och 
Polisen.



FÖR MER INFORMATION

KONTAKTA

Håkan Söderholm
Enhetschef Länsstyrelsen Västernorrland
Telefon: 0611-34 91 04
E-post: hakan.soderholm@lansstyrelsen.se

Uno Jonsson
Tillväxtchef Härnösands kommun
Telefon: 0611-34 82 52
E-post: uno.jonsson@harnosand.se

Mikael Näsström
Tillväxtchef Sollefteå kommun 
Telefon: 0620-68 28 08
E-post: mikael.nasstrom@solleftea.se

ÖVNING 21 AUGUSTI 2019

Samtliga bilder på övande rekryter togs 
onsdag 21 augusti 2019 under en övning på 
Härnöns skjutfält. 

Fotograf: Frida Sjögren.

Rekryterna på omslagsbilden heter John 
Jonsson Hjelte och Kantira Chotipan 
Andersson.


