
 

 

Nu ritar vi om kartan för Arvidsjaurs framtid! 
Minnesanteckningar från dialog med AJB (Arméns 
jägarbataljon och Försvarsmaktens vinterenhet) 
 
Tid: 13 maj 13-15 

 

Närvarande:  

Matts Good, chef för enheten stöd och service 

Britta Lundgren, samhällsplanerare 

Agneta Nauclér, samhällsplanerare 

Björn Eliasson, AJB 

 
Britta inledde mötet med en presentation om vad en översiktsplan 
är,  kommunens ambition till att revidera gällande plan samt en kort 
inledning om kommunens förutsättningar.  

Därefter diskuterade deltagarna utifrån frågeställningarna i 
powerpointpresentationen. Följande inspel gjordes till arbetet på 
mötet: 



• Grundutbildningen är central för att få folk att fortsätta inom 
Försvarsmakten och bosätta sig i Arvidsjaur.  

• För att folk ska välja att fortsätta inom Försvarsmakten och bo 
kvar i Arvidsjaur är det viktigt att det till en början finns små 
lägenheter och sedan är möjligt att göra en bostadskarriär. Det 
är också viktigt med en bra skola och möjligheter till 
fritidsaktiviteter för att folk ska trivas och stanna kvar. Det finns 
ett bra utbud i Arvidsjaur i förhållande till ortens storlek. Kanske 
skulle man kunna göra ytterligare insatser för att nå ut med 
utbudet? Exempelvis utveckla informationen på hemsidan om 
föreningslivet? 

• Verksamheten på AJB ökar och antalet värnpliktiga har ökat 
från 40 till 150 värnpliktiga. 2025 är tanken att det ska finnas 
300 värnpliktiga. Då behövs också fler officerare för att kunna 
hantera verksamheten. 

• Imorgon ska Försvarsberedningens slutrapport presenteras. I 
denna rapport kan verksamhetens framtida utökning bli än 
tydligare. Eventuellt kan regementet komma att återupprättas. 
Ett sådant beslut utgör även en politisk markering.  

• Det är centralt att det finns en gymnasieskola. 
• En annan viktig förutsättning är att det finns möjlighet till 

distansutbildning för den anställdes respektive och inte bara till 
bristyrken i Arvidsjaurs kommun. De övriga statliga 
arbetsplatserna i Arvidsjaur utgör också en viktig förutsättning 
för att den respektive ska kunna ha valmöjligheter på 
arbetsmarknaden.  

• För att få anställda vid Försvarsmakten samt övriga arbetsgivare 
uppe på Lillberget att i en ökad utsträckning välja att gå och 
cykla till arbetet är halkbekämpning av den breda trottoaren 
(östra sidan) på sträckan från rondellen till Smedsvägen central. 
Dialog har tidigare i höst förts med Erika Harr som beskrivit att 
man framgent kommer att betrakta denna sträcka som en gång- 
och cykelväg ur underhållsperspektiv.  



• Kanske skulle man på sikt kunna bygga en gång- och cykelväg 
längs Smedsvägen och dess förlängning för att ytterligare 
förbättra förutsättningarna? (se kartan nedan). Den sista delen 
av denna sträcka utgör idagsläget bara en stig som inte 
underhålls eller vinterplogas. Vägen används redan frekvent 
barmarksperioden då den är genare. 

 
• Det kan vara bra att känna till att Västlundavägen är en relativt 

trafikerad och belastad gata med anledning av de tunga 
transporter som kommer till AJB. 

• AJB önskar att deras rekryter ska nyttja Arvidsjaur flygplats. Just 
nu bussas de dock till Luleå och Skellefteå på grund av 
Försvarsmaktens upphandling av trafik.  

• Flygplatsen utgör en viktig förutsättning för AJB, både för att 
kunna nyttja den för militära farkoster och för tidseffektiva 
persontransporter.  

• Flygplatsen har också under två år nyttjats för 
helikopterutbildning. Detta år blev dock denna utbildning 
inställd av andra orsaker.  

• Badhuset används för test, träning och rehabilitering. 
• Mer verksamhet på AJB kommer att innebära att det låter mer 

och blir mer trafik både i luften och på väg. AJB har dock hittills 
fått bilden av att det finns en förståelse detta bland 
medborgare och upplever att det går bra att samverka med 
bland annat kommunen och samebyarna. 



• Om Försvarsmakten i en framtid skulle ha behov av en utökning 
av skjutfältet skulle detta i så fall ske i sydlig riktning mot 
Brunmyrhedsvägen (vägen mellan Abborrträsk och 
Brunmyrheden). Detta skulle kunna beskrivas i översikts- och 
tillväxtplanen. Chefen för I19 fattade ett principbeslut om detta 
för ett par år sedan men det finns ännu ingen konkret plan från 
Försvarsmaktens sida. 

• Försvarsmakten har behov av rörlighet i östlig riktning över 
riksväg 95 och järnvägen vilket är viktigt att tänka på om 
trafiken på tvärbanan återupptas i någon form.  

• Försvarsmakten ser positivt på om verksamheten på 
Prästberget skulle utökas mot Ringvägen. Eftersom terrängen är 
brant skulle kanske en omdragning av Ringvägen vara 
nödvändig för att kunna iordningsställa en nerfart åt det hållet. 
Försvarsmaktens tillgång till Ringvägen är väsentlig, men en 
omdragning till följd av nedfarter har ingen negativ inverkan. 

• Försvarsmakten upplever fortsatt att skoterförbudsområdet 
kring skjutfältet inte respekteras och är tacksamma för alla 
insatser som görs för att kommunicera kring förbudet. Det är 
också positivt att Polisen bedriver tillsyn. 

• Vid kontakter med Försvarsmakten lokalt här i Arvidsjaur kan 
man höra av sig till I19-ajb@mil.se. Britta ser till att denna 
adress får samtliga utskick om planen.  

 

Om någon vill göra ytterligare inspel går det utmärkt via kommunens 
hemsida www.arvidsjaur.se/oversiktsplan.  

 

Vid tangentbordet, Britta Lundgren 

Anteckning efter mötet: 

mailto:I19-ajb@mil.se
http://www.arvidsjaur.se/oversiktsplan


I Försvarsberedningens slutrapport som presenterades 2019-05-14 
föreslås att Norrlands dragonregemente K4 i Arvidsjaur 
återupprättas.  


