
N:r 1 2010



Innehåll nr 1/10
Meddelande...............................................................................................................................3
Ordförandens.ord.....................................................................................................................6
Redaktörens.spalt.....................................................................................................................9
Marinen.inför.framtiden.......................................................................................................11
Av Marininspektör Anders Grenstad
Marinen.10.0...........................................................................................................................19
Av Annicka Engblom
Motorvägar.på.havet..............................................................................................................29
Av Lars Wedin
Teknisk.utveckling.i.Kustbevakningen.1989-2009.............................................................39
Av Åke Dagnevik
Amfibiebataljon.-.marininfanteri.eller.amfibieförband?...................................................54
Av Roger Nilsson
Efter.Lissabonfördraget:.Möjligheter.och.perspektiv.......................................................67
Av Patrik Selling
On.Naval.Warfare...................................................................................................................73
Av Milan Vego
Referat......................................................................................................................................93
Av Sten Göthberg
Debatt.......................................................................................................................................95
Av Christer Ramstedt

TIDSKRIFT.I.SJÖVÄSENDET
FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836

KUNGL..ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET
- en av de kungliga akademierna - .................

Redaktör.och.ansvarig.utgivare:.Flottiljamiral.Thomas.E..Engevall
Redaktionens.adress:.c/o.Engevall,.Junibacken.9,.135.54.TYRESÖ
Telefon:.08-798.7139,.alt..070-588.7589,.E-post:.editor@koms.se
Plusgiro:.125.17-9,.Bankgiro:.446-3220,.Organisationsnummer:.935000-4553
Ärenden.om.prenumeration.och.övriga.administrativa.ärenden.rörande.tidskriften
hänvisas.till.samma.adress.
Kungl..Örlogsmannasällskapets.postadress:.Teatergatan.3,.5.tr,.111.48.STOCKHOLM
Telefon:.08-664.7018,.E-post:.akademien@koms.se
Plusgiro:.60.70.01-5,.Bankgiro:.308-9257,.Organisationsnummer:.835000-4282
Kungl..Örlogsmannasällskapets.biblioteks.adress:.Amiralitetstorget.7,.371.30.KARLS-
KRONA.Telefon:.0455-259.93,.E-post:.library@koms.se
Tidskrift i Sjöväsendet utkommer i regel fyra gånger årligen (mars, juni, september och 
december). En årsprenumeration kostar 250:- för prenumeranter med postadress inom Sverige 
och 350:- för prenumeranter med utrikes postadress. Avgiften betalas till plusgiro nr 125 17-9.
Om Kungl. Örlogsmannasällskapet så beslutar kan författaren till införd artikel belönas med 
akademiens medalj, hedersomnämnande och/eller penningpris.

ISSN 0040-6945  Axel Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 2010



173:e årgången
2010





3

Meddelande 
från

Kungl.Örlogsmannasällskapet

Nr 9/2009. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona 
onsdagen den 16 december 2009.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum i Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona, ons-
dagen den 16 december i närvaro av 32 ledamöter och inbjudna gäster. Samman-
trädet avslutades med gemensam måltid.

§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde (högtidssammanträdet) har   
  ordinarie ledamoten Översten av 1.gr Eric Jarneberg och ordinarie ledamoten   
  Kommendör Peter Herlitz avlidit.

§ 3 Föredrogs sammanträdesprotokoll från det föregående sammanträdet (238:e   
  högtidssammanträdet). Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Höll ordinarie ledamoten, Tekniske Direktören vid Kustbevakningen, Åke Dag- 
  nevik inträdesanförande med rubriken Teknisk utveckling i Kustbevakningen   
  1989-2009.
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§ 5 Redovisade ordinarie ledamoten Kommendör Håkan Magnusson utdrag ur   
  årsberättelse inom vetenskapsgrenen II. 

Vid Protokollet

Bo Rask
Sekreterare

Nr 1/2010. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Göteborg 
onsdagen den 27 januari 2010.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 27 januari 2009 ombord i s/s Marieholm i 
närvaro av 87 ledamöter och inbjudna gäster ur Vetenskaps- och Vitterhetssam- 
hället i Göteborg, medlemmar ur Föreningen för Göteborgs Försvar och Sjö- 
officerssällskapet i Göteborg. 

§  2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har hedersledamoten General   
  Gunnar Eklund avlidit.

§  3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från sammanträdet den 16   
  december 2009 som med godkännande lades till handlingarna.

§ 4 Höll ordinarie ledamoten Överstelöjtnant Roger Nilsson inträdesanförande   
  med rubriken Amfibiebataljon – marininfanteri eller amfibieförband.

§ 5 Höll korresponderande ledamoten Riksdagsledamoten Annicka Engblom   
  inträdesanförande med rubriken Marinen 10.0.

Vid Protokollet

Bo Rask
Sekreterare

Nr 2/2010. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 24 februari 2010.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 24 februari 2010 på Försvarshögskolan i 
Stockholm i närvaro av 52 ledamöter och inbjudna gäster ur Kungl. Krigsveten-
skapsakademien, Sjöofficerssällskapet i Stockholm och personal tjänstgörande   
i Högkvarteret.
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§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har de ordinarie ledamöterna   
  Göran Tobieson och Hans Hallerdt avlidit.

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll som med godkännande lades till  
  handlingarna.

§ 4 Redovisade Marininspektören Konteramiral Anders Grenstad sin syn på mari-  
  nens utveckling med rubriken Marinstridskrafterna mot ökad användbarhet.

§ 5 Hölls inträdesanförande av ordinarie ledamoten Kommendörkapten Pär   
  Flyghed med rubriken Teorier kring sjöförbindelser.

§ 6  Redovisade ordinarie ledamoten Kommendör Håkan Magnusson utdrag ur   
  årsberättelse inom vetenskapsgren II.

Vid Protokollet

Bo Rask
Sekreterare

Nr 3/2010. Kungl. Örlogsmannasällskapets extra sammanträde i Stockholm ons-
dagen den 3 mars 2010.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 3 mars 2010 på Försvarshögskolan i Stock-
holm i närvaro av 34 ledamöter och inbjudna gäster ur Kungl. Krigsvetenskaps- 
akademien, Sjöofficerssällskapet i Stockholm och personal tjänstgörande i   
Högkvarteret. 

§ 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från sammanträdet den 24  
  februari i Stockholm som med godkännande lades till handlingarna.

§ 3 Höll korresponderande ledamoten Dr Milan Vego, Professor of Operations   
  vid US Naval War College, inträdesanförande med rubriken On Naval   
  Warfare.

§ 4 Tilldelades Dr Vego akademiens diplom som korresponderande ledamot.

Vid Protokollet

Bo Rask
Sekreterare
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Ordförandens Ord

Kungl. Örlogsmannasällskapet 
och verksamheten 2010
Ärade ledamöter, inom styrelsen har vi just summerat förra verksamhetsåret och års-
redovisningen kommer snart ledamöterna till del. Vi kan konstatera att det har varit ett 
intressant år både ur ett KÖMS-perspektiv som ur ett marint perspektiv.

Mest framträdande har vårt Pirattema varit, kopplat till den marina insatsen i Aden-
viken. Våra tre seminarier i Göteborg, Stockholm och Karlskrona, blev mycket väl-
besökta och sammantaget 270 åhörare deltog. Olika frågeställningar runt sjöfartens 
villkor, hotet från pirater och förutsättningarna för att kunna agera med marina styrkor 
i området har belysts och diskuterats. Vi samarrangerade dessa seminarier med Nautis-
ka Föreningen i Göteborg, med Sjöhistoriska Museet i Stockholm och med Sjöofficers-
sällskapet i Karlskrona, vilket vi tycker var en bra form som vi ska försöka återanvända 
för kommande seminarier.

Den marina insatsen i Adenviken var mycket lyckad och våra tre enheter, HMS 
Stockholm, HMS Malmö och HMS Trossö visade sig ändamålsenliga för uppgiften 
och det understryker flexibiliteten hos våra fartyg som ursprungligen konstruerades 
för andra uppgifter i hemmafarvatten. Förbandschef med besättningar kan med rätta 
känna sig stolta efter väl förrättat värv.

Nästa insats är redan på gång i form av HMS Carlskrona. Fartyget har fått en rejäl 
upprustning och är nu på väg ner mot insatsområdet. EU-operationen ATALANTA 
kommer under fyra månader ledas av Flottiljamiral Jan Thörnqvist som Force Com-
mander från HMS Carlskrona, med en multinationell stab embarkerad. Det blir en 
stor utmaning men förberedelsearbetet har varit grundligt, så förutsättningarna för en 
lyckad mission är goda.

Framtiden får visa hur eventuella kommande svenska bidrag till operationer i om-
rådet kommer att se ut. Enligt min uppfattning behöver stödet till sjöfarten i området 
fortsätta under en längre tid och Sverige bör även fortsättningsvis stödja detta. För-
hoppningsvis blir det då med Visbykorvetter.

Försvarsdebatten har böljat fram och tillbaka och i media återspeglas ofta vad som 
anses vara tillkortakommanden inom Försvarsmakten. Som försvarsanställd skulle det 
kännas bra med positiva erkännanden för de goda insatser som Försvarsmakten gör 
internationellt och nationellt men det är tyvärr inte så vanligt förekommande. Det har 
varit fokus på insatsen i Afghanistan och bristen på svenska helikopterresurser och de 
marina frågorna har inte diskuterats speciellt mycket. 
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Efter konflikten mellan Ryssland och Georgien har den tidigare väldigt tydliga in-
riktningen mot internationella insatser balanserats mer mot att även omfatta det natio-
nella försvaret och närområdet. Det kan finnas goda skäl för det. Ett skäl kan vara den 
förestående utläggningen av gasledningen Nord Stream mellan Ryssland och Tysk-
land. Vad det kan föra med sig i form av ett förändrat agerande från rysk sida kan det 
finnas anledning att närmare studera och diskutera.

Det är precis vad KÖMS avser göra under detta verksamhetsår och vårt årstema 
är just ÖSTERSJÖN. Jag räknar med att vi kommer att diskutera såväl gasledning, 
som gemensam sjöövervakning, samordning med Kustbevakningen och andra aktörer, 
miljöfrågor, sjöfart etc. Vi planerar för att genomföra preliminärt tre seminarier på 
ÖSTERSJÖ-temat med det första i Stockholm under våren. Vi kommer, liksom under 
vårt piratår, försöka samarrangera dessa seminarier med andra aktörer, eftersom vi 
fann att det var en bra form.

I övrigt har vi under året redan haft två ordinarie sammanträden, ett i Göteborg och 
ett i Stockholm. Vi har fortsatt traditionen att Marininspektören håller ett anförande 
för att beskriva Marinens framtida utveckling. Vi har också haft ett extra sammanträde 
där den nyinvalde korresponderande ledamoten Milan Vego, professor vid U.S. Naval 
War College, hade sitt inträdesanförande. 

Vi kan konstatera att våra sammanträden väcker stort intresse med gott deltagande, 
vilket är glädjande.

Jag ser därför än en gång fram emot ett spännande år för KÖMS och uppmanar alla 
ledamöter till ett aktivt engagemang i årets verksamhet.

Leif Nylander
Ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet

Tel: 08-500 121 40
 www.swedmotor.se, info@swedmotor.se

En partner att lita på!

MTU's motorer är konstruerade för maximal driftsäkerhet och 
totalekonomi. Detta har gjort MTU till en av världens ledande 
leverantörer av motorer för kommersiellt bruk. Med ett komplett 
sortiment från 125 kW till 9.000 kW och ett rikstäckande servicenät 
erbjuder vi såväl prestanda som trygghet.
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Fabian och Ewa Tamms stipendium
Fabian och Ewa Tamms stipendium på 30.000 kronor utdelas för vetenskapligt arbe-
te inom sjötaktik – även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen och hjälp-
medel – navigation, sjöfart och den maritima miljön. Stipendiat skall genom studier, 
resor etc. på vetenskaplig grund utveckla ett delområde inom ovan angivna områden. 
Arbetet skall redovisas för akademien skriftligt senast ett år efter utdelningen.

Kungl. Örlogsmannasällskapet, på förslag av styrelsen, beslutar om utdelning av 
stipendiet, som överlämnas vid akademiens högtidssammanträde den 15 november.

Ansökan om Fabian och Ewa Tamms stipendium skall vara Kungl. Örlogsmannasäll-
skapet tillhanda senast den 15 augusti 2010. Ansökan skall förutom namn och adress 
m.m. innehålla ämnesområde och syfte samt översiktlig disposition och arbetsplan.

Ansökan, märkt Stipendium, skickas till:
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3,  5 tr
111 48  Stockholm

www.kockums.se

ThyssenKrupp Marine Systems

Kockums har rustat HMS Carlskrona för EU-missionen utanför Somalia.
Läs mer på kockums.se

Rustad för piratjakt
Th

ys
se

nk
ru

pp



9

Redaktörens spalt

Välkomna till Tidskrift i Sjöväsendet 2010
Alla läsare hälsas hjärtligt välkomna till ett nytt år med Tidskrift i Sjöväsendet (TiS).  
Ett speciellt välkomnande riktas till alla de nya prenumeranter som tillkommit under 
det senaste året där prenumerantskaran mer än fördubblats jämfört med samma tid för 
ett år sedan. Jag hoppas att alla läsare, såväl nya som gamla, skall finna artiklarna i år 
såväl intressanta som tankeväckande och kunna stimulera och inspirera den marina 
debatten.

Denna spalt skrivs samma dag som HMS Carlskrona seglar iväg från hemmaham-
nen för att under ett halvår deltaga i, och med en svensk amiral ombord under 4 måna-
der leda, EU:s operation ATALANTA. Extra intressant tycker jag är att försvarsmak-
ten, på kort tid, lyckats att integrera helikoptersystemet (Hkp 15) i insatsen. Den anda 
och spirit som präglat alla som jobbat med att få allt klart i tid har varit imponerande 
att följa. Något att se fram emot är även samarbetet med Kustbevakningen som ju inom 
ramen för sveriges bidrag till insatsen skall deltaga i insatsen med ett av sina moderna 
flygplan för havsövervakning.

Kustbevakningens materiella utveckling beskrivs i detta nummer av Åke Dagnevik, 
som under en lång rad av år lett denna verksamhet. Det är en imponerande insats och 
reformering och man kan enbart önska att försvarsmakten skulle kunna skapa ett lika 
långsiktigt och ambitiöst nybyggnadsprogram för att sakta men säkert kunna utöka 
antalet moderna och uthålliga enheter i marinens olika delar. Tankarna kring detta 
beskrivs i tre av detta nummers artiklar. Marininspektören ger sin syn på var marinen 
står och är på väg,  Annicka Engblom tecknar en bild av Marinen 10.0 och Roger Nils-
son fokuserar sitt inträdesanförande kring amfibiesystemets utveckling. 

Två andra som jag tycker det mycket läsvärda artiklar har skrivits av Lars Wedin och 
av Patrik Selling, verksamma i Frankrike respektive i EU/Bryssel. De ger en bra och 
intressant inramning till de frågor vi diskuterar i Sverige kring de maritima och marina 
området. Slutligen har även Dr Milan Vego, Professor of Operations vid US Naval War 
College, bidragit till detta nummer med sitt inträdesanförande benämnt ”On Naval 
Warfare”, som kunde avhöras på FHS den 3:e mars. Dr Vego är en ledande auktoritet 
inom området och en flitig skribent i marina tidskrifter, jag tror vi kommer att få läsa 
mer av honom i TiS framöver.

Till er som väntar på beskrivningen av det nya officersutbildningssystemet i marinen 
ber jag er ha ytterligare lite tålamod. Artikeln kommer i nummer 2/2010. Som ni kan se 
har vi även bytt omslagspapper på TiS till en ny kvalitet då priset på den gamla kvali-
teten rusat i höjden. Jag hoppas ni finner den nya varianten lika bra som den gamla och 
att ni delar min syn på att det (även i TiS) är ”innehållet som räknas”!  

Trevlig läsning önskar
Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Val av nya ledamöter 2010
§ 6 i Kungl. Örlogsmannasällskapets stadgar säger följande:

 Förslag till hedersledamot, ordinarie eller korresponderande   
ledamot skall skriftligen, undertecknat av minst tre ledamöter och 

med motivering inlämnas till styrelsen.

Enligt gällande tillämpningsföreskrifter till stadgarna 
skall invalsförslag vara styrelsen tillhanda

senast den 15 maj 2010.

Förslag till inval skickas till:
Kungl. Örlogsmannasällskapet

”Ledamöter”
Teatergatan 3, 5 tr

111 48 STOCKHOLM
samt om möjligt med e-post till secretary@koms.se
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Marininspektör
ANDERS GRENSTAD

Konteramiral Anders Grenstad är sedan 2005 Marininspektör.

Marinen inför framtiden
Anförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm den 24 februari 2010.

Min avsikt här idag är att beskriva var marinen befinner sig nu, vad vi uppnått de 
senaste åren och vart vi är på väg. Jag tar min utgångspunkt i regeringens direktiv/
proposition ”ett användbart försvar” för att därefter ge min syn på nuläget och den 
framtida utvecklingen. De senaste fem åren har varit arbetsamma men fruktbara 
och den energi som alla medarbetare har bidragit med har gjort att vi inte bara 
uppnått goda resultat nationellt och internationellt. Vi står även väl rustade för den 
fortsatta transformering Försvarsmakten genomgår med många genomgripande 
förändringar.

Genomförd verksamhet
Förutom en omfattande övningsverksam-
het, sjöövervakning med därtill hörande 
uppgifter inom territoriell integritet och 
stöd till samhället har marinen;
• Genomfört verksamhet med US 

Navy i San Diego under två år, som 
blivit internationellt uppmärksammat 
och satt den svenska marinen på den 
stora kartan.

• Deltagit i UNIFIL utanför Libanons 
kust med två korvetter av Gävleklass 
med gott resultat och goda och nyt-
tiga erfarenheter.

• Medverkat med en Amphibious Task 

Unit (ATU) i form av ett förstärkt 
amfibiekompani vid EU:s insats i 
Tchad och där verkat som tredje 
största nationsbidrag som dessutom 
var först på plats i insatsområdet.

ATU i Tchad 2008. Foto: Marcus Ols-
son, Combat Camera
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• Med två korvetter och stödfartyg 
medverkat i operation Atalanta och 
där avvärjt piratangrepp och aktivt 
bidragit till sjöfartsskyddet i området 
med fokus på WFP matleveranser till 
Somalia.

• Genomfört (pågår fortfarande) kon-
tinuerliga insatser med EOD-team 
(EOD = Explosive Ordnance Dispo-
sal) inom ramen för ISAF-insatsen 
i Afghanistan. EOD-teamen genom 
4.sjöstridsflottiljens röjdykardivi-
sion.

• Genomfört minröjningsoperationer i 
internationell samverkan i Östersjön.

• Bidragit med trupp och officerare 
till Kosovo, Afghanistan och andra 
insatser.

Regeringens fortsatta 
styrning
I Regeringens proposition 2008/09:140, 
Ett användbart försvar, står bland annat 
att läsa;

”Regeringen bedömer att insatser i 
närområdet, för att hantera kriser och 
incidenter, främst kommer att ha sjö- och 
luftoperativ tyngdpunkt. Sådana insatser 
bedöms involvera kvalificerade aktörer 
men under överskådlig tid inte inbegripa 
enskilt väpnat angrepp direkt riktat mot 
Sverige.

Insatser utanför närområdet förutses 
under överskådlig tid huvudsakligen ske 
på markarenan och ha en markoperativ 
tyngdpunkt.

Regeringens ambition att öka förmå-
gan till att genomföra insatser interna-
tionellt ligger fast.

Regeringen anser dock att det antal 
insatta personer som förmågan skall 
omfatta kan tillåtas bli lägre om mindre 
personalintensiva förband främst inom 

marinen och flygstridskrafterna efterfrå-
gas och används.

Det bör enligt regeringens uppfatt-
ning vara den samlade effekten av våra 
bidrag som bör vara utgångspunkten för 
Försvarsmaktens utformning av sin för-
måga, inte ett kvantitativt mål för förmå-
gans omfattning.”
Och vidare…

”Marinstridskrafterna ska ha en kva-
lificerad förmåga att genomföra strid i 
hela skalan från lågintensiva till högin-
tensiva konfliktnivåer.

Marinstridskrafterna ska primärt ut-
veckla förmågan att verka i vårt närom-
råde genom att skydda svenska intressen 
till havs.

Marinstridskrafterna ska kunna delta 
i marina insatser tillsammans med andra 
länder, i Sverige, i närområdet samt då 
insatsen lämpar sig för de svenska för-
banden utanför närområdet. Sverige kan 
därigenom effektivt bidra till skyddet av 
sjöfart och annan maritim verksamhet.”
Den här av Regeringen givna grunden 
måste vara analyserad, klarlagd och känd 
när vi fortsätter utvecklingen av marinen 
mot våra uppgifter framöver.

Tittar vi tillbaka så ser vi en tydlig röd 
tråd mellan vad vi genomfört de senaste 
fem åren och Regeringens framtida in-
riktning. Det finns en tydlighet gentemot 

EOD-grupper ur marinen verkar inom 
ramen för det svenska bidraget till ISAF.
Foto: Henrik Klingberg, FS 17/FM
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en fortsatt littoral inriktning för att verka 
i Östersjön, Västerhavet och vårt när-
område. Men det finns även en lika stor 
tydlighet för fortsatta internationella in-
satser, när våra system är lämpade för det 
på liknande sätt som de varit (och är) vid 
insatserna utanför Libanon och Somalia, 
i Tchad och i Stilla havet. 

Regeringens beskrivning av vikten av 
skydd av strategiska handelsflöden pekar 
entydigt på marinens uppgifter inom om-
rådet.

Inom kort tar Sverige över ledarskapet 
på plats i EU-Operationen ATALANTA. 
Ombord på HMS Carlskrona finns Force 
Headquarters (FHQ) lett av en svensk 
amiral och en Embarked Military Force 
(EMF) för skyddsuppgifter. På plats i 
området kommer även två Helikopter 
15 att tillkomma och Carlskrona har på 
kort tid iordningställts till ”flygplats” 
enligt alla regler. Att Sverige givits och 
tagit FHQ-ansvaret är ett tydligt kvitto 
på inriktningen och på vår egen profes-
sionalism från såväl det internationella 
samfundet som från vår egen riksdag och 
regering. ATALANTA kommer även att 

visa på att vårt samarbete med Kustbe-
vakningen förbättras kontinuerligt ge-
nom deras deltagande med ett flygplan 
i operationen (flygplanet beskrivs i Åke 
Dagneviks artikel i detta nr av TiS, reds. 
anm.). Vi ser här en effekt av en tydlig in-
riktning från regeringens sida när det gäl-
ler relevant operativt samarbete hemma 
och borta som marinen välkomnar.

I Försvarsmaktens fortsatta trans-
formering är det ett par delar som är av 
största vikt att vi gemensamt lyckas med. 
Det omfattar det viktigaste vi har, vår 
professionella civila och militära perso-
nal.

Tvåbefälssystemet med taktiska offi-
cerare och specialistofficerare som star-
tat och pågått en tid måste lyckas. Våra 
specialistofficerare skall bli ryggraden i 
marinen med expertkunnande och hög 
kompetens. Det krävs gemensamma in-
satser för att bygga det lag som skall 
verka tillsammans, respektera varandras 
kompetens i syfte att få ut maximal ef-
fekt. Systemet måste utvecklas till VI 
och inte vi och dom. Det här bör inte vara 
något egentligt problem då de flesta av 

Två helikopter 15 ombord på HMS Carlskrona inför insatsen ME-02 i operation ATA-
LANTA. Foto: Joakim Svensson, FM.
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oss kommer från en gemensam officers-
kår där detta fungerat väl. Skall vi få rätt 
kompetens till oss är det dock ett måste 
att marinens personal känns som en hel-
het och inte som flera delar. Här har vi 
alla ett ansvar.

Den 1 juli 2010 övergår vi från värn-
plikten som grund för vår personalför-
sörjning av soldater, sjömän och officera-
re till en frivillig rekryteringsverksamhet 
i konkurrens med övriga aktörer på ar-
betsmarknaden. 

De som väljer att söka sig till oss vill 
se en attraktiv arbetsgivare med gott le-
darskap, tydlighet i organisationen och 
intressanta arbetsuppgifter. Vår egen 
verksamhet och våra positiva medarbeta-
re är vår största attraktionskraft. Väldigt 
få vill söka sig till en arbetsgivare med 
negativa omdömen eller otydliga leveran-
ser. Häri ligger också ansvaret för att vi 
lyckas gemensamt. Tydliga direktiv från 
HKV, förbandschefer och vidare med 
därtill hörande kamratskap är vår bästa 
plattform för att marinen som de första i 
Försvarsmakten går in i en anställd struk-
tur med gott resultat. Goda förebilder, 
tydlig inriktning och gott kamratskap är 
framgångsfaktorer.

Med en anställd struktur och med fo-
kus på insatsförbanden får vi en bättre 
tillgänglighet och användbarhet av våra 
förband. Detta sker samtidigt som varda-
gen i marinen förändras. Framöver ser vi 
en fortsatt stor del av övningsverksamhet 
såväl nationell som internationell men 
även en större tillgänglighet att verka i 
vårt närområde eller längre bort med kort 
varsel. Den professionella nivån, om vi 
sköter det rätt, kommer att öka, men det 
kräver långsiktighet. Det skall gå att leva 
i systemet och fungera att planera för fri-
tid och familj.

Materiell utveckling
I den fortsatta materiella utvecklingen 
ser vi i närtid fortsatta leveranser av yt-
terligare Visbykorvetter och halvtidsmo-
difierade (HTM) minröjningsfartyg av 
Kosterklass. Vidare så kommer HTM av 
två ubåtar typ Gotland och fortsatt kon-
struktionsfas av A 26, den senare beställd 
i slutet av februari (2010) av FMV från 
Kockums. Vi ser också en utveckling av 
amfibiebataljonen mot en manöverbatal-
jon med amfibisk inriktning vilket bland 
annat innebär bandfordon och fortsatt le-
verans av stridsbåt 90 HS.

Våra äldre stödfartyg kommer un-
der perioden (2010-2020) att ersättas av 
stridsstödsfartyg av typ L 10 och ett nytt 
signalspaningsfartyg som ersättare för 
HMS Orion kommer att levereras. På va-
pensidan finns livstidsförlängning av Rb 
15 och en planering för dess efterträdare.

Torped 62 kommer att utvecklas mot 
att bli enhetsbeväpning för ubåtssyste-
met.

Rb 17 kommer att vidmakthålls men 
förmågan att bekämpa sjömål ambitions-
sänks. I slutet av perioden kommer an-
skaffning av patrullfartyg som ersättare 
för Gävle och Sundvall, vilka i närtid 
kommer att ges en HTM, att påbörjas. 
Ombyggnad av två korvetter av Göte-
borgklass (Göteborg och Kalmar) till 

Artist impression av A26. Källa: Kock-
ums
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vedettbåtar kommer att genomföras i re-
lativ närtid.

Organisation
Förändring av vår organisation genom-
förs så till vida att våra sjöcentraler re-
duceras till två, placerade i Muskö och i 
Göteborg. Sjöcentralen i Visby bibehålls 
med reducerad i sin förmåga.

Vi erhåller även en tydligare inrikt-
ning för marint hemvärn. På sikt ser vi 
även i Försvarsmakten en förändring till 
storgarnisioner och fyra regionala staber 
i landet skall ansvara för markterritoriell 
verksamhet och samordning.

Internationellt
I vårt internationella samarbete ser vi 
SUCFIS (Sea Surveillance Cooperation 
Finland-Sweden) och SUCBAS (Sea Sur-
veillance Cooperation Baltic Sea) som 
viktiga tillskott för att öka effekten inom 
sjöövervakningsområdet där samarbete 
och kommunikation mellan länderna ut-
vecklats snabbt. Inom något år ser vi re-
altidsöverföring mellan länderna i sam-
arbetet som naturligt. Det ger en större 
kontroll över närliggande havsområden 
och bidrar till ökad säkerhet.

NORDEFCO (Nordic Defence Coope-
ration) mellan Sverige, Norge, Danmark 
och Finland har startat men är ännu i sin 
linda. Målet är att samarbetet skall öka 
effekten i områden som utbildning, mate-
rielanskaffning, logistik mm.

Vår årliga gemensamma marina slut-
övning är ersatt av övningen Northern 
Coasts (NOCO) som är ett i grunden 
tyskt initiativ. I år genomförs övningen 
i havsområdet nära Finland under finsk 
ledning. Nästa år är det vår tur i det havs-
område vi själva väljer. Baltops, Danex 
och samövningar med Finland fortsätter 
kontinuerligt precis som vårt samarbete 

med Flag Officer Sea Training (FOST) i 
Storbritannien. Med Nederländerna pla-
neras och genomförs bilateralt samarbete 
främst inom amfibiesystemet.

Vi skall inte heller glömma de ubåts-
räddningsavtal vi har med Polen, Norge, 
Storbritannien, Frankrike och USA med 
därtill hörande övningsverksamhet. Gi-
vetvis fortsätter vårt strategiska ubåts-
samarbete med Singapore inom ramen 
för Northern Lights (NOLI) .

Vår interoperabilitet förbättras succes-
sivt med tillförsel av Länk 11 och 16 samt 
på längre sikt Länk 22. 

Allt detta låter ju intressant och posi-
tivt - står marinen då inte inför några ut-
maningar alls framöver?

Utmaningar
Antalet kvalificerade plattformar på och 
under ytan är för få. Sverige har 2700 
km kust och vid ett försämrat omvärlds-
läge vet vi att det är de system och den 
personal vi just då förfogar över som vi 
kommer att få verka med. Någon snabb-
anskaffning ”från hyllan” kommer i ett 
sådant läge inte att vara möjlig inom den 
marina arean.

Sjöoperativ helikopter med ubåtsjakt-
förmåga har genom successiva förse-
ningar av Hkp 14 skjutits upp gång på 
gång och ligger nu mer än 10 år framåt, 
vilket är en stor missräkning och effekt-
nedgång. Några kreativa lösningar inom 
given ekonomisk ram och Försvarsmak-
tens övergripande prioriteringar finns 
inte i närtid men behovet är givetvis påta-
lat i alla forum.

Amfibiebataljonens transformering till 
en manöverbataljon med amfibisk inrikt-
ning är för oss ett fokusområde. Förban-
dets förmåga att uppträda i den littorala 
miljön tillsammans med övriga delar av 
marinen är vital för vår marins och för-



16

svarsmaktens samlade förmåga. Här gäl-
ler det att se till vi får ett förband som 
klarar att leverera ”både och” och inte 
”varken eller”.

Marinen är fortfarande i avsaknad 
av luftvärnsrobotsystem efter försvars-
departementets genomlysning av ma-
terielplanen. De operativa och taktiska 
behoven av luftvärnsrobot kvarstår och 
vi argumenterar alltjämt för tillförsel 
till Visbysystemet som idag endast har 
punktluftvärn.

Till detta tillkommer förändringar i 
liggande materielplan på grund av iden-
tifierade materiella brister vid internatio-
nella insatser, där framförallt våra behov 
i Afghanistan påverkar planen i närtid.

Avslutning
I det korta perspektivet har vi såväl upp-
gifter som resurser som är hanterbara 
med tydliga mål.

Här gäller det bara att vi är överrens 
och drar åt samma håll. I det längre per-
spektivet är det dock inte lika enkelt. Det 
måste finnas en långsiktig materiell för-
nyelse för att vi skall kunna vidmakthålla 
den förmåga vi levererar idag och även 
kunna utveckla den förmåga som kom-

mer att krävas imorgon. I dagsläget är det 
inte riktigt fallet vilket är oroande, fram-
förallt vad avser antalet kvalificerade 
plattformar.

Det vi kan göra här är att fortsatt ar-
gumentera för de marina uppgifterna och 
betydelsen av långsiktighet såväl internt 
som externt. Vi måste, på alla nivåer, 
våga debattera och diskutera utan att 
överargumentera. Vi behöver marknads-
föra de goda exemplen jag inledde med 
att berätta om i detta anförande, både det 
vi gör hemma och det vi gör internatio-
nellt.. Syns vi inte - finns vi inte.

Jag ser fram mot en fortsatt konstruk-
tiv och engagerad debatt i de marina frå-
gorna samtidigt som vi skall fortsätta att 
lösa våra uppgifter minst lika bra som vi 
redan gör! 

HMS Härnösand som, tillsammans med HMS Helsingborg, överlämnades till mari-
nen i december 2009 är ett efterlängtat tillskott.
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter
Kungl. Örlogsmannasällskapet är en kunglig akademi, som stiftades 1771, vars syfte 
är att följa och arbeta för utveckling av sjökrigsvetenskapen i synnerhet och sjöväsen-
det i allmänhet. I enlighet med det angivna syftet delar akademien ut belöningar för 
tävlingsskrifter, artiklar införda i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten utförda 
under studier vid Försvarshögskolan.

Tävlingsskrift kan avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskap eller sjöväsende. 
Vägledande vid ämnesval bör i möjligaste mån vara den indelning i vetenskapsgrenar 
inom vilka Kungl. Örlogsmannasällskapet bedriver sin verksamhet:
1. Strategi och stridskrafters användning
2. Personal, utbildning och organisation
3. Vapenteknik
4. Vapenbärares konstruktion
5. Humanteknik och underhållstjänst.
Tävlingsskrift för år 2010 ska senast 15 maj 2010 vara akademien tillhanda under 
adress:
Sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 5 tr
111 48 STOCKHOLM
Tävlingsskrift ska sändas in anonymt och åtföljas av ett förseglat kuvert med uppgifter 
om författarens namn och postadress. För tävlingsskrift, som av akademiens styrelse 
bedöms vara förtjänstfull, kan författaren efter beslut vid ordinarie sammanträde till-
delas Kungl. Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj, hedersomnämnande och/eller 
penningbelöning. Tilldelad belöning utdelas normalt vid Kungl. Örlogsmannasällska-
pets högtidssammanträde. Akademien förbehåller sig rätten att i Tidskrift i Sjöväsen-
det publicera inlämnad tävlingsskrift vare sig den belönats eller ej.

VI ERBJUDER ALLT I UNIFORMER
OCH TILLBEHÖR FÖR MARINEN

RONNEBYGATAN 39,  371 33  KARLSKRONA
TEL.0455-10298               www.nymansherr.nu

e-post: info@nymansherr.nu
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Styrelsen för Stiftelsen Ymer-80, som från 2010 har valt amiralen Torsten Lindh att 
efterträda amiralen Bengt Schuback som ordförande, beslöt vid sitt sammanträde den 
24 februari att tilldela stipendier till följande stipendiater och för angivna forsknings-
projekt:
• John Hult, Universitetet för Miljö- och Biovetenskap, Ås, Norge, för Massbalans-

mätningar och energimodellering på Jan Mayen,

• Carmen Vega, Uppsala universitet, för In situ melting experiments: evaluating nitt-
rate relocation after percolation events by means of stable nitrate isotops,

• Denis Samyn, Uppsala universitet, för Field participation to the NEEM ice drilling 
project in Greenland and related field/laboratory experiments,

• Matt O´Regan, Stockholms universitet, för Shear strength characteristics of glaci-
ally overridden sediments,

• Kajsa Tönnesson, Göteborgs universitet, för Predatoriska djurplankton – deras roll 
i det arktiska planktonsamhället,

• Gustaf Hugelius, Stockholms universitet, för Markbundet organiskt material i en 
högarktisk dalgång – rumslig fördelning, labilitet och holocen landskapsutveckling,

• Malin Johansson, Stockholms universitet, för En fysikalisk undersökning av smält-
vattensjöar på den Grönländska inlandsisen,

• Angela Wulff, Göteborgs universitet, för Växthusgaser och kvicksilver i ett Arktis i 
ständig förändring samt

• Karin Norén, Stockholms universitet, för Fjällrävens sociala struktur och kom-
plexitet.

Anm.
Stiftelsen bildades 1980 efter Ymer-expeditionen av Kungl. Vetenskapsakademien, 
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi samt Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Stiftelsen YMER-
80 presenterar 2010 
års stipendiater för 

polarforskning.
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Ledamoten
ANNICKA ENGBLOM

Riksdagsledamot Annicka Engblom är ledamot i Skatteutskottet, 
suppleant i Försvarsutskottet och ledamot av Exportkontroll-
rådet.

Marinen 10.0
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Göteborg den 27 januari 2010.

För detta mitt inträdesanförande i Kungliga Örlogsmannasällskapet vill jag ta till-
fället i akt, att utifrån min bakgrund i marinen, inom FRA och plattformen som 
försvarspolitiker, skissera en möjlig framtida utveckling för Marinen. Jag har valt 
att sätta rubriken ”Marinen 10.0”, vilket travesterar på utvecklingsfaser av olika da-
taprogram. Rubriksättningen indikerar att jag har delat in den marina utvecklingen 
i nio faser och att den tionde omfattar framtiden. Jag är medveten om att ett antal 
väldigt kunniga marinhistoriker kommer att läsa detta och ber om överseende för 
denna min rapsodiska snabbspolning av svensk marinhistorik. 

Marinen 1.0 
Enligt traditionen börjar Marinens his-
toria år 1522, då Gustav Vasas på kredit 
hyr in skepp från Lübeck som löper in på 
svenskt vatten den 7 juni och den svenska 
flottan föds. Erik XIV fortsätter uppbyg-
gandet till att omfatta 68 skepp, men den 
efterföljande regenten, Johan II, tillmäter 
inte flottan lika stor betydelse och den 
förfaller.
Marinen 2.0 
Nästa uppsving för flottan tillräknas Sve-
riges stormaktstid, då det under de båda 
regenterna Gustav II Adolf och Drottning 
Kristina inrättas ett amiralitetskollegium 
1617 och sedermera även en skärgårds-
flotta. Efter Karl X:s död får flottan under 

Lybska Svan år 1522, en del av Marinen 
1.0
Karl XI:s förmyndarregering åter erfara 
en kraftig nedgång. Svenska flottans nes-
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liga nederlag mot Danmark 1676, då Kro-
nan går förlorad, leder till att Karl XI, då 
han tillträder, i princip från grunden får 
skapa en ny flotta.
Marinen 3.0 
Under det efterföljande århundradet upp-
lever flottan återigen en kraftig tillbaka-
gång på grund av ryska härjningar och en 
tom statskassa. Gustav III lyckas för en 
kort tid att återge flottan dess forna glans. 
Trots slaget vid Svensksund 1790, som 
blir den största marina segern någonsin 
för den svenska flottan, medför kriget 
mot Ryssland 1808-09 och kapitulationen 
av Sveaborg ett hårt slag, då hela skär-
gårdsflottan förloras i uppgörelsen.
Marinen 4.0 
Med 1800-talet följer Sveriges långva-
riga fred och inom flottan sker tekniska 
förändringar. Flottans sista större linje-
skepp, Stockholm, förses med både ång-
motor och propeller. Dessa första ång-
fartyg är samtidigt segelfartyg, utrustade 
med rigg och segel. Torpedbåtar introdu-
ceras på 1880-talet och det första bepans-
rade fartyget, Svea, levereras år 1885.
Marinen 5.0
1902 bildas Kustartilleriet och blir en del 
av marinen. 1904 införskaffar Sverige 
sin första ubåt, HMS Hajen. Under åren 
närmast före första världskrigets utbrott 
har Europas samtliga stormakter bedrivit 
intensiva rustningar till sjöss. Den största 
ökningen har Tysklands flotta genomgått, 
som på ett årtionde rycker upp till platsen 
närmast Storbritannien. Första världskri-
get bryter ut och Sverige har inte mycket 
att sätta emot när stormakterna brakar 
samman.

Marinen 6.0
Med marin version 6.0 inträffar andra 
världskriget. Handelssjöfarten och utri-

keshandeln blir redan från krigets utbrott 
hårt utsatt i det tyska ubåts- och minkri-
get. Försvarsmakten lider av stora materi-
ella brister och av försvarsgrenarna är det 
endast marinen som har en någorlunda 
relevant, men sliten och otillräcklig ma-
teriel. 1940 inköps motortorpedbåtar och 
jagare. Mineringar och ubåtsnät utläggs 
för att möjliggöra försvar av svenskt ter-
ritorialvatten.

Marinen 7.0
Kalla kriget. Storanfallet härskar som 
primärt scenario och flottan inriktas på 
att möta kustinvasionen. Flyget priorite-
ras framför marinen, kryssarna och ja-
garna kommer successivt att skrotas och 
den lätta flottan kommer att dominera. 
Trots den under 1970-talet ökade stra-
tegiska betydelsen av det nordiska om-
rådet, bland annat på grund av den sov-
jetiska marinteknologiska utvecklingen 
överges ubåtsjaktfunktionen.

Marinen 8.0
Under 80-talet ersätts jagarflottiljerna 
av ytattackflottiljer. En modern sjörobot, 
RBS-15, anskaffas och med den ryska 
ubåtens grundstötning i Karlskrona skär-

Ubåten Hajen, del av Marinen 5.0
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gård 1981, återtas ubåtsjaktfunktionen 
och blir flottans mest prioriterade uppgift. 
Fredsflottan ersätts av beredskapsflottan 
och mot slutet av 1980-talet har Sverige 
välutbildade ubåtsjaktstyrkor. Med Sov-
jetunionens och Warsawapaktens fall 
kommer den internationella maktbalan-
sen i grunden att förändras och det kan 
tyckas lite som ödets ironi att detta sker 
just som marinen fått anpassad mate-
riel och återfunnit det marina tänkandet. 
De efterföljande tjugo årens utveckling 
kommer att medföra en kontinuerligt 
föränderlig säkerhetsmiljö, globalisering 
av ekonomin och informationsteknolo-
gisk utveckling. Världens länder knyts 
närmare varandra, vilket ställer större 
krav på samarbete och interoperabilitet. 
Invasionsförsvaret ifrågasätts och redu-
ceringar medför att luften går ur orga-
nisationen. Med Sveriges medlemskap i 
EU och deltagande i internationella sam-
manhang kliver dock marinen in i ett nytt 
sammanhang.

Nutid
Med marin version 9.0 har vi rört oss till 
nutid. Min poäng med att hänga upp den 
marina historien på ett antal faser är för 
att belysa hur marinen genom århundra-
dena sedan dess tillblivelse fått uppleva 
många perioder av utveckling och tillba-
kagång. 

Visbykorvetterna är under leverans till 
marinen. Utvecklandet av konceptet på-
börjades förvisso under tiden för invasi-
onsförsvaret, men det stora teknikprång-
et har länkat samman den gamla tidens 
krigsföring med den nya. Visbykorvet-
terna har fått mycket kritik, förtjänt och 
oförtjänt, men har utan tvivel ytterligare 
vässat den marina förmågan.

Genom HMS Gotlands samarbete 
med den amerikanska ubåtsflottan i San 

Diego, insatserna i Tchad, Libanon och 
framför allt Adenviken har marinen klart 
påvisat en utökad förmåga att både verka 
och leda insatser utanför Sveriges terri-
torium.
Säkerhetspolitiska utgångspunkter
Om vi ägnar oss en stund åt det utrikes- 
och säkerhetspolitiska dagsläget kan vi 
konstatera, att finansiell kris i västvärl-
den kombinerad med stark ekonomisk 
tillväxt i Asien kommer att innebära en 
förskjutning av den globala maktbalan-
sen österut de kommande decennierna.

USA kommer fortsatt och under över-
skådlig tid att vara den militärt domine-
rande aktören i världen, men USA har 
farit mycket illa under den senaste finan-
siella krisen. Det kommer att ta tid för 
landet att återhämta sig ekonomiskt och 
vi får nog räkna med åtminstone ett de-

HMS Härnösand, som levererades till 
marinen 2009 är den del av Marinen 9.0 
och säkert också av nästa “marinutgå-
va”. Foto: Kockums
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cennium innan nationen återtagit sin po-
sition som före finanskrisen. Vi får nog 
också räkna med ett USA som i mindre 
utsträckning än idag är benäget att mili-
tärt ta lika stor del i kris- och krigslägen i 
världen. Nedskärningar i försvarsbudge-
ten är förmodligen att vänta och med det 
även USA:s förmåga att agera. Det öpp-
nar å andra sidan också möjligheter för 
ett närmare samarbete mellan USA, EU 
och andra sammanslutningar av länder.

Mycket av EU:s energi de senaste 
tjugo åren har ägnats åt unionens utvidg-
ning, framför allt före och efter 2004, då 
tio nya, främst forna öststater inträdde 
som medlemmar. EU-länderna bedriver 
ett målmedvetet arbete för att fördjupa 
samarbetet i bland annat försvars- och 
säkerhetsfrågor. Det handlar om policy-
utveckling, gemensamma diplomatiska, 
humanitära och militära insatser och ge-
mensam utveckling av försvarsmateriel. 
Det sätt, på vilket länderna inom EU nu 
är beredda att ta ansvar för varandra i ett 
kris- och krigsläge, uttrycks bäst i den så 
kallade solidaritetsklausulen i Lissabon-
fördraget. 

Nato har utvecklats, utvidgats och är 
idag och under överskådlig tid den orga-
nisation som bäst besitter förmågan och 
kapaciteten för att leda och genomföra 
krävande militära krishanteringsinsatser. 
Samverkan mellan Nato och EU är väldigt 
viktig, men finanskrisen har slagit väldigt 
olika bland medlemsländerna, där vissa 
av dem inte förväntas kunna leva upp till 
sina ekonomiska åtaganden. Andra län-
der kommer att kunna kliva fram och ta 
ett större ansvar för samarbetet. Jag ser 
det som troligt att Nato utvidgas med fler 
medlemsländer och min förhoppning är 
att Sverige kommer att vara ett av dem. 

Ryssland har efter en lång tid av vad 
man skulle kunna kalla krigsorganisato-

risk implosion, påbörjat en kraftig åter-
uppbyggnad av sin krigsmakt. De har 
mångdubblat sina försvarsutgifter under 
2000-talet, men detta från en mycket låg 
nivå. Ryssland moderniserar sitt försvar 
och satsar på snabbrörliga förband och 
strategiska styrkor, men uppbyggnaden 
kommer att ta tid, där framför allt den 
ålderstigna, inhemska försvarsindustrin 
sätter käppar i hjulet för en snabbare ut-
veckling. Det är därför intressant att följa 
vad som kommer av paradigmskiftet i och 
med att Ryssland nu köper landstignings-
fartyg av Frankrike. 

Rysslands utrikespolitiska tonläge har 
successivt höjts och med Medvedevdok-
trinen har Ryssland markerat sin rätt att 
försvara ryska medborgare och intressen 
i andra länder. Ryssland har byggt hela 
sin ekonomi på sina tillgångar på olja 
och gas och det är framför allt just kring 
dessa tillgångar som framtida konflikter 
med Ryssland skulle kunna komma att 
uppstå. Samtidigt som Ryssland provoce-
rar och markerar närvaro visar man dock 
stor vilja att delta i EU- och Nato-ledda 
operationer. Min tro är att vi under det 
närmaste decenniet kommer att få se ett 
närmande mellan Ryssland, EU och USA.

Men det är framför allt den snabba 
ekonomiska tillväxten i Kina som kom-
mer att påverka den globala maktbalan-
sen. Kina satsar stort på att moderni-
sera sitt försvar och agerar alltmer sida 
vid  sida av eller i vissa fall i samarbete 
med internationella insatser. Kina och 
Ryssland är gamla rivaler om inflytandet 
över Centralasien och dess tillgångar på 
naturresurser. Kina är förvisso dessutom 
militärt mycket starkare än Ryssland mi-
litärkonventionellt, men det är inte med 
krigiska maktmedel de kommer att inta 
en plats i världstoppen, utan med ekono-
miska.
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Även Indien kommer att bli en nation 
att räkna med. Landet har klarat sig bra 
ur den finansiella krisen och ses som ett 
väldigt intressant land för utländska in-
vesteringar och som strategisk allians-
partner. 

Ur marin internationell synvinkel 
kommer förskjutningen av maktbalansen 
österut att innebära större fokus på Indis-
ka oceanen, med Arabiska havet, Benga-
liska viken och Sydkinesiska havet som 
potentiella arenor för framtida konflikter. 
Insikt om detta har bland annat tagit sig 
uttryck i den stora satsning på det natio-
nella försvaret som Australien inlett.

Havens strategiska betydelse ökar
I många ledande sjöfartsnationer har man 
under många år försökt uppmärksamma 
nedprioriteringen av den marina förmå-
gan inom sina respektive försvarsmakter. 
Huvuddelen av världens godstranspor-
ter sker sjöledes. Det handlar om stora 
ekonomiska värden och de senaste årens 
allvarliga störningar i dessa flöden, till 
exempel piratverksamheten i Adenviken, 
har lyft frågan om ”sea blindness” och 
behovet av sjöstridskrafter till en ny nivå. 

För Sveriges del ser vi hur Östersjön, 
men också Västerhavet, som handelsled 
ökar i strategisk betydelse. Cirka 70 000 
fartygsrörelser passerar Bornholm varje 
år, mer än fyrtio procent av all rysk ex-
port på köl går genom Östersjön, varav 
en stor del gas- och oljetransporter. Ös-
tersjön är dessutom ett av världens mest 
sårbara hav. Det tar mellan 25 och 35 år  
för Östersjöns vatten att omsättas och 
därför får utsläpp och oljespill särskilt 
svåra konsekvenser. 

Det ligger i alla strandstaters intresse 
att handel och transportleder fungerar 
och att Östersjömiljön värnas. Dessa ut-
maningar kan bara mötas genom multila-

teralt samarbete, såväl militärt som civilt. 
Men det går inte att komma ifrån att 

Östersjön utöver detta har en säkerhets-
politisk särställning. Östersjön är och 
förblir ett viktigt militärt övnings- och 
utvecklingsområde för så gott som samt-
liga strandstater. Det går inte att utesluta 
militära intressekonflikter eller kriser i 
närområdet. Marinen och flygvapnet är 
de försvarsgrenar som primärt inriktas 
på att vara försvarspolitikens och utrikes-
politikens verktyg i närområdet om sådan 
situation skulle uppstå. Marinen ska även 
ha förmågan att verka multinationellt i 
insatser utanför närområdet.

Försvarspolitiska beslut
Arbetet med att slutföra omdaningen 
av Försvarsmakten för att möta den 
nya tidens hot inleddes under början av 
innevarande mandatperiod och har sin 
utgångspunkt i Försvarsberedningens 
omvärldsanalys (Ds 2007:46 ”Säkerhet 
i samverkan”) och därefter dess konse-
kvensbeskrivning för det svenska försva-
ret (Ds 2008:48 ”Försvar i användning”). 

Sammantaget med Försvarsmaktens 
perspektivplanering från januari 2009, 
genomförandegruppens, stödutredning-
ens och pliktutredningens rapporter, pre-
senterade regeringen inriktningsproposi-
tionen som antogs i riksdagen i juni 2009. 

Däruti uttrycks att Försvarsmakten ska 
präglas av hög tillgänglighet, flexibilitet 
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och beredskap, dvs. utgöra en insatsor-
ganisation med korta beredskapstider 
och kvalitativt samövade förband, både 
personellt och materiellt. Insatsförban-
den ska kunna verka såväl nationellt som 
internationellt med hög interoperabilitet. 
Insatsförbanden ska utgöra en bas för ut-
hållighet och valfrihet, anpassningsbar 
efter konfliktnivåer och besitta skalbar-
het sammansättning efter uppgiftens ka-
raktär och krav.

Det är inga dåliga krav och ambitio-
ner som åsätts framtidens försvarsmakt. 
Tempot är högt och förändringsarbetet 
förväntas ske snabbt, samtidigt och pa-
rallellt. Det här sätter självklart en oer-
hörd press på försvarsmaktens personal, 
främst på arméstridskrafterna, eftersom 
det är den försvarsgren som kommer att 
få genomgå det största förändringsar-
betet, både organisatoriskt och beman-
ningsmässigt. 

Jag är övertygad om att försvaret kom-
mer att klara uppgiften, men att det kom-
mer att kräva mer resurser och ett omfat-
tande lagförändringsarbete, bland annat 
vad det gäller anställningsformer för 
kontraktsanställda.

Marinen 10.0
Med avstamp från beskrivningen ovan, 
hur ska den svenska marinen utvecklas 
och rustas för att möta alla utmaningar 
inom ett tioårsperspektiv? I proposition 
2008/09:140 ”Ett användbart försvar” 
står att läsa:

• Marinstridskrafterna ska ha en kvali-
ficerad förmåga att genomföra strid i 
hela konfliktskalan.

• Marinstridskrafterna ska primärt ut-
veckla förmågan att verka i vårt när-
område genom att skydda svenska 
intressen till havs.

• Marinstridskrafterna ska kunna delta 
i marina insatser tillsammans med 
andra länder, i Sverige, i närområdet 
samt då insatsen lämpar sig för de 
svenska förbanden utanför närom-
rådet.

• Genom internationell samverkan 
med våra samarbetsländer kan de 
svenska förbanden även utgöra kom-
ponenter i större styrkor med en god 
samlad förmåga att från havet stödja 
markoperationer samt tillsammans 
med andra bidra till att hålla sjö-
vägarna både i vårt närområde och 
globalt öppna för handelstrafik.

• Regeringen delar Försvarsbered-
ningens uppfattning att det finns 
ett behov av att verka i kustnära 
storstadsmiljö och i hamnområden. 
Regeringen anser dock att denna 
förmåga [Amfibieförband] även fort-
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sättningsvis bör återfinnas i marin-
stridskrafterna.

Kopplat till kalla kriget har marinen 
under lång tid upprätthållit hög bered-
skap och utgjort insatsfunktion med sin 
ubåtsjaktsberedskap, bestyckning och 
bemanning. Man uppfyller sedan länge 
kravställningen på det som kommer att 
kallas stående förband, men långt ifrån 
till hundra procent. Det behövs ett antal 
och mycket viktiga kompletteringar, både 
materiellt, personellt och organisatoriskt, 
särskilt som marinen förväntas kunna 
verka både i närområdet och internatio-
nellt. 

Brister och behov
Vilka behov och brister har då marinen 
idag för att kunna fylla sin uppgift imor-
gon? Här skulle man kunna fördjupa sig 
i många detaljer, men jag väljer att hålla 
mig övergripande.

Det är inte tu tal om att de svenska ma-
rina förbanden håller mycket hög klass. 
Övningar med andra nationer och delta-
gande i internationella operationer visar 
prov på stor anpassningsförmåga, vilket 
bottnar i en hög grad av professionalism. 
Dock utgör bristen på uthållighet i insat-
ser den stora akilleshälen.

Brist på uthållighet omfattar flera fak-
torer. Dagens fartygsflotta är både till 
antal och storlek underdimensionerad för 
att kunna uppfylla kravställningen som 
uttrycks i den propositionstext om ”Ett 
användbart försvar” som Riksdagen har 
antagit. Marinen behöver tillföras fler 
och större plattformar med helikopterka-
pacitet. Erfarenheterna från Adenviken 
har klart påvisat behovet av det senare. 
Fler och större plattformar skulle också 
komma att tillgodose det glapp som före-
ligger att till fullo kunna uppfylla kravet 
på skalbarhet i kris- och konfliktsituatio-

ner. Det handlar om att i ett tidigt skede 
kunna markera maritim närvaro och till-
sammans med Kustbevakningen kunna 
utöva havskontroll.

Det är självklart med glädje jag kan 
konstatera att ett antal projekt på det ma-
rina materielförsörjningsområdet nu har 
kommit igång, bland annat framtagandet 
av ett stridsstödsfartyg, L10. Men det 
räcker inte, utan jag ser det som nödvän-
digt att det arbetet fortsätter i framtagan-
det av ett antal självständiga plattformar 
med uthållighet, eller patrullfartyg enligt 
konceptet Ocean Patrol Vessels (OPV). 
Den inriktningen är ett måste om målen 
för marinen enligt framtida kravställning 
ska uppfyllas. 

Under avdelningen uthållighet faller 
även personaltillgång. En marin som 
prioriterats upp i betydelse och fått utö-
kat ansvar ska självklart inte stupa på sin 
uppgift på grund av otillräcklig tillgång 
till personal. Det måste finnas utrymme 
för redundans och backup för nyckelbe-
fattningar i systemet. I det långa loppet 
håller det inte att fartyg får ligga och 
skava till kaj, eller att skolor och basför-
band töms på personal för att möjliggöra 
övningar och internationella insatser. Det 
mår varken materiel, personal eller eko-
nomi bra av och det kommer framför allt 
att på sikt påverka tillgängligheten.

För amfibiebataljonens del är inrikt-
ningen att den ska omorganiseras till en 
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manöverbataljon med amfibisk förmåga. 
Vikten av den amfibiska specialförmå-
gan kan inte nog understrykas, då det 
med tanke på vårt lands beskaffenhet av 
kust- och skärgårdsmiljö är av stor vikt 
att kunna verka i gränssnittet mellan hav 
och land.

Jag är av den uppfattningen att Sve-
rige, både för egen del men också för 
bidrag internationellt, behöver utveckla 
specialenheter för strid i hamnmiljö. 
Hamnar är inte bara viktiga länkar för 
att knyta ihop sjö- och landtransporter, 
utan även för hantering och transport av 
farligt gods. Krigshandlingar, terroristat-
tacker eller andra asymmetriska hot rik-
tade mot hamnar leder både till allvarliga 
störningar i upprätthållandet av gods- 
och varuflödet och skadar människor och 
industriområdet.

Vid mitt besök av den första svenska 
marina insatsstyrkan i Adenviken, ME01, 
bekantade jag mig med bordningsstyr-
kans (Vessel Protection Detachment, 
VPD) mångsidiga verksamhet och sam-

mansättning. Huvuddelen av bordnings-
styrkan kom ifrån 17.bevakningsbåts-
kompaniet i Göteborg och där händer det 
fler spännande saker.

FOI (Totalförsvarets forskningsin-
stitut) bedriver sedan ett par år tillbaka 
forskningsförsök i Göteborgs hamn, där 
man i en mycket störd miljö, som ju ham-
nar utgör med passerande fartyg, kranar 
och godstrafik, utprovar olika sensorer 
för att detektera dykare eller annan icke 
önskvärd verksamhet. 

Jag ser det som naturligt att de förmå-
gor som bevakningsbåtkompaniet i Gö-
teborg idag redan besitter, tillsammans 
med FOI:s forskning och potentialen i 
civil-militärt arbete, då marinen är sam-
grupperad med Sjöräddningscentral och 
Kustbevakning, bereder den rätta miljön 
i att utveckla metoder och förband för 
att skydda fartyg i svenska hamnar och 
vid internationella insatser. Det ska gälla 
skydd av både kommersiella hamnar och 
militärbaser, belägna såväl i kustnära 
miljö som insjöar och floddeltan.

Danska marinens nybyggda “Flexible stödeskib” ABSALON och ESBERN SNARE 
vilka har god uthållighet och helikopterkapacitet. Foto: Sjövärnets helikoptertjenste.
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De internationella insatserna i 
Tchad, Libanon och Adenviken tycker 
jag med all tydlighet visar på att det sätt 
marinen fungerar på hemmaplan alldeles 
utmärkt fungerar på andra ställen i värl-
den. Marinens materiel och personal med 
yrkeskunnande och fartygschefer med 
förmåga att skapa fungerande, flexibla 
besättningar visar att konceptet håller.

Min uppfattning är att insatser som 
den i till exempel Adenviken i framtiden 
inte ska vara någon avvikande verksam-
het, utan en del av marinens kärnverk-
samhet. Med stående förband kan vi gå 
ifrån en struktur, där vi ser närområdet 
som en plats för övning och utbildning in-
för insatser någon annanstans och istället 
får vi en vardag där marinen är insatt såväl 
hemma som borta. 

När Försvarsmakten 2014 övergått till 
en insatsorganisation ska verksamhet i 
svenskt territorialvatten vara lika natur-
ligt som patrullering i Adenviken. Men 
istället för att transportera marinens far-
tyg fram och tillbaka till insatsområden 
skulle en styrka ständigt kunna ställas till 
förfogande i kris- och konfliktområden 
och kontinuerligt bemannas med rote-
rande personal. Som stående förbandupp-
rätthålls en jämnare och högre tillgäng-
lighetsnivå med en mer flexibel planering 
av personal, vilket är viktigt för en kon-
tinuerlig personalförsörjning och uthål-
lighet i insatsen. Man kan i förväg ingå 
avtal med varv i omkringliggande länder 
för underhåll och översyn. Detta skulle 
säkert inte kosta mer än vad det gör idag 
och kompetens- och erfarenhetsinflödet i 
den egna organisationen skulle vara ovär-
derlig.

Klart är att så länge den säkerhetspo-
litiska utvecklingen ser ut som den gör, 
så kommer vi med stor sannolikhet att se 

fler internationella operationer för våra 
sjöstridskrafter.

Sammanfattning 
Det utrikes- och säkerhetspolitiska läget 
i världen är under stark förändring och 
finansiell kris i västvärlden kombinerad 
med stark ekonomisk tillväxt i Asien 
kommer att innebära en förskjutning 
av den globala maktbalansen österut de 
kommande decennierna.

Genom århundradenas gång har den 
svenska marinen upplevt tider av upp-
gång och tider av nedgång. Havens stra-
tegiska betydelse har dock under de se-
naste åren ur försvarspolitiskt hänseende 
uppgraderats. Behovet av sjöstridskraf-
ter, vare sig vi pratar om nationella eller 
internationella operationer, kommer att 
öka.

Det här påverkar självklart utform-
ningen av framtidens marin. Marinen 
skall vara flexibel, hantera alla konflikt-
nivåer och för egen maskin kunna ta sig 
till ett insatsområde. De svenska marina 
förbanden håller redan idag mycket hög 
klass och är världsledande i förmågan att 
uppträda kustnära. Dock utgör bristen på 
uthållighet i insatser den stora akilleshä-
len.

För att kunna uppfylla den politis-
ka kravställningen behöver de marina 
stridskrafterna kompletteras med fler och 

VPD under kontrollverksamhet i Aden-
viken under ME 01. Foto: FBB/CC
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Vi har 1700 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter – i alla väder. Och 
våra moderna räddningsbåtar klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva 
eller bli medlem, så bidrar du till att rädda liv till sjöss – vi får nämligen inga bidrag från 
staten. Som tack för ditt stöd hjälper vi dig om du t.ex. får roderhaveri eller motorstopp  
– även när sjön ligger spegelblank. Läs mer 
på www.ssrs.se eller ring 077-579 00 90.

Om du befinner dig här, 
är vi snart där.

större plattformar med helikopterkapaci-
tet. Vidare behöver personalramen utö-
kas för att inte utgöra hinder för fullgö-
rande av uppgifter både i närområdet och 
i internationella insatser.

Den svenska marinen behöver ut-
veckla förmågan för strid i hamnmiljö, 
både för egna och internationella behov. 
En svensk marin styrka skulle ständigt 

kunna ställas till förfogande för interna-
tionella operationer i kris- och konflikt-
områden och kontinuerligt bemannas 
med roterande personal.

Jag ser avslutningsvis en svensk ma-
rin, som efter en lång tids tillbakagång 
inte bara har fått förnyat förtroende, utan 
större förtroende. Detta är naturligtvis 
mycket glädjande. 
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Lars Wedin är pensionerad kommendör, gästforskare vid För-
svarshögskolan och IRSEM (Institut de Recherche Stratégique de 
l’École Militaire) i Paris samt medlem av den franska maritima 
tankesmedjan Téthys.

Motorvägar på havet
Artikeln är en översättning av ett papper framlagt av författaren vid Fransk - Brittiska 
advokatsamfundets konferens i London 2009-12-11:  «The Mediterranean Union, its six 
objectives and the future».

I sin “blåbok” om unionens maritima politik slår Europeiska kommissionen inled-
ningsvis fast: ”Havet är Europas livsnerv. Europas hav och kuster är centrala för 
kontinentens välmåga och välstånd – de är Europas handelsvägar, klimatreglerare, 
livsmedel-, energi- och resurskällor och populära områden för bosättning och re-
kreation.” Havet täcker 71 % av jordens yta. Världsekonomin, och därmed vårt väl-
stånd, är starkt beroende på säkra och fungerande kommunikationer till sjöss; 90% 
av världshandeln går på köl; en siffra som också gäller EU:s utrikeshandel. EU:s 
BNP är till 40 % beroende av havet. Mer än 400 miljoner passagerare passerar årli-
gen Europas hamnar, fartyg och färjelinjer. Maritima transporter och därmed för-
knippade aktiviteter sysselsätter 1,5 miljoner människor. EU:s sammanlagda kust 
är 95.000 km lång med hundratals hamnar. EU har alltså en stark maritim prägel.

Europa har emellertid inte ännu helt dra-
git nytta av den potential som den mari-
tima sektorn besitter. Som var och en kan 
se, är Europas vägnät överlastat. Dagens 
transportsystem kan inte hantera den 
förväntade 70-procentiga ökningen av 
godsmängd fram till 2020. Vi måste hitta 
andra lösningar än lastbilar på vägar. Tåg 
och interna vattenvägar är två möjlighe-
ter, sjötransport – denna artikels ämne  – 
är en tredje.

Bakgrund
Dagens beroende av vägtrafik har många 
nackdelar. Systemet med en chaufför som 
i en lastbil lastar en container är knap-
past rationellt för längre transporter. 
Överbelastningen av vägnätet leder till 
nedsmutsning och olyckor. Transporter 
mellan ”Europas trädgårdar” i Sydeuro-
pa och de norra delarna måste på många 
ställen passera genom tunnlar som natur-
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ligtvis är  sårbara. Detta visade sig inte 
minst vid den stora branden i tunneln 
under Mont Blanc 1999. Det tog fyra år 
innan tunneln åter kunde öppnas för last-
bilstrafik, vilket skapade stora problem 
för trafik och berörda områden – såväl de 
som blev av med trafiken som de som fick 
överta den. 

Å andra sidan är Europas näringsliv 
beroende av välfungerande logistikked-
jor. Konceptet ”just-in-time” innebär att 
det inte finns några lager i egentlig me-
ning. Varorna är så att säga hela tiden på 
väg mellan förädlingsställen och kunder.

I den ovan nämnda blåboken presen-
terar Europeiska kommissionen, bland 
annat, ett maritimt transportsystem kal-
lat sjömotorvägar.1  Tanken är att skapa 
ett transportsystem som är effektivare, 
säkrare och mindre nedsmutsande än det 
nuvarande. Belastningen på Europas mo-
torvägar skulle minska, den förväntade 
ökningen av godstransporterna skulle 
kunna hanteras samtidigt som perifera 
delar av Europa skulle få bättre kommu-

1  Se Regeringen, En sammanhållen 
svensk havspolitik, (Prop 2008/09:170). Det eng-
elska begreppet är Motorways of the Sea.

nikationer. Systemet skulle också bidra 
till ekonomisk utveckling i Europa.

Sjötransporter spelar redan idag en 
viktig roll i europeisk ekonomi. Korta 
transporter har, mellan 1995 och 2002, 
ökat med omkring 25 %. Räknat i tonki-
lometer står redan idag sjötransporter för 
41 % av Europas fraktmarknad medan 
vägnätet hanterar 45 %. Sjömotorvägar 
innebär alltså ingenting fullständigt nytt, 
det handlar snarare om att göra sjötrans-
porter effektivare genom att integrera 
detta med andra transportsystem.

Konceptet sjömotorvägar2

Ett transportnätverk – nytt eller redande 
existerande – kan av EU erkännas som en 
sjömotorväg om det uppfyller vissa krite-
rier. Nätverket skall vara av dörr-till-dörr 
typ och ge regelbunden, säker service av 
hög kvalitet och med hög turtäthet. All-
mänt skall nätverket kunna ta över en 
avsevärd del av den förväntade ökningen 
av godstransporter samt ge förbättrad åt-

2  Detta och det därpå följande avsnit-
tet är i första hand baserat på dokumentation 
från Europeiska kommissionen, se litteraturlista 
i slutet.
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komst till delar av Europa som ligger pe-
rifert eller på öar.

Som exempel anför Kommissionen en 
sjömotorväg mellan norra delen av Ibe-
riska halvön och medlemsstaterna runt 
Nordsjön, som omfattar fyra fartyg med 
sex turer per vecka. En sådant system 
skulle innebära ett skifte av transportsätt 
för nära 5 miljarder tonkilometer under 
tre år. Detta skulle i sin tur innebära en 
besparting om 125.000 ton koldioxid. Vi-

dare skulle detta innebära att en kö om 3 
km lastbilar i båda riktningarna lyftes av 
vägarna per dag. Det är alltså fråga om 
potentiellt stora vinster.

Skapandet av en sjömotorväg kommer 
emellertid allt som oftast att kräva stora 
investeringar. Här är Kommissionen be-
redd att ge finansiella bidrag genom det 
europeiska transportnätet Trans-Europe-
an Transport Networks (TEN-T) och pro-
grammet Marco Polo II.

Karta över sjömotorvägar. Källa: http://ec.europa.eu/transport/maritime/doc/motor-
ways_sea_2004_07_30_map.pdf
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För närvarande finns det fyra sjömo-
torvägsprojekt: Östersjön, Västeuropa, 
Sydosteuropa samt Sydvästeuropa (se 
karta). De två senare projekten utgör ock-
så en länk till Medelhavsunionen, som vi 
återkommer till. 

Ett antal mer specifika projekt är också 
på gång varav tre stycken relativt nyli-
gen har fått finansiellt stöd: Trelleborg 
– Sassnitz, Karlshamn – Klaipeda, and 
Zeebrugge – Esbjerg. Sjömotorvägar är 
alltså inte bara en spännande idé utan ett 
pågående projekt, som är högt prioriterat 
på den politiska agendan. I propositionen 
“En sammanhållen havspolitik” skriver 
regeringen: ”Sverige bör fortsatt aktivt 
söka EU-bidrag för olika sjömotorvägs-
projekt i syfte att utveckla förutsättning-
arna för närsjöfarten.”3 

Sjömotorvägar är också ett sätt att 
stödja den viktiga europeiska sjöfarts-
näringen. Denna möter ökad, och ibland 
ojust, konkurrents från tredje länder. 

Det finns emellertid ett antal utma-
ningar som måste mötas.

Utmaningar
Den viktigaste utmaningen, utöver finan-
siering, är att få de olika delarna av ett 
transportsystem att fungera som ett inte-
grerat nätverk inkluderande olika trans-
portmedel.

Transport av frukt och grönsaker från 
Iberiska halvön till Irland är ett bra exem-
pel. Varje år kräver transporten av dessa 
varor 60.000 lastbilar! En sjömotorväg 
skulle bli mycket kortare – mellan 600 
och 1.200 km – och varje fartyg kan ta 
ett stort antal containers medan lastbilar i 
princip bara tar en enda. Nu är det emel-
lertid färskvaror det handlar om så det får 

3  Regeringen, En sammanhållen 
svensk havspolitik, (Prop 2008/09:170), s. 114.

inte bli långa avbrott i transportkedjan. 
Frukten och grönsakerna kan inte lämnas 
att ruttna i containers i en hamn bara för 
att det har uppstått avbrott mellan olika 
transportsystem. Infrastrukturen i ham-
narna måste alltså byggas ut så att över-
gången från land- till sjötransport, och 
tvärtom, blir sömlös. Vidare måste varu-
flödet avpassas så att det vare sig blir brist 
eller stockning. Det måste därför finnas 
någon form av administrativt lednings-
system, som omfattar hela transportked-
jan från dörr till dörr. Vidare torde nära 
samverkan mellan inblandade parter och 
respektive regeringar vara viktig.

Sjömotorvägsprojektet innebär också 
behov av anpassade fartyg. Dessa bör 
vara rimligt stora – det finns inget behov 
av jättefartyg. De måste ha mycket effek-
tiva system för lastning och lossing samt 
måste vara såväl säkra som miljövänliga. 

Mycket forskning pågår för närvarande, 
inte minst vid Chalmers4 inom dessa om-
råden. Inte minst söker man kunna kon-
struera fartyg med extremt låga utsläpp. 
Men effektiva fartyg kräver välfungeran-
de hamnar med snabba förbindelser inåt 
landet. Sjömotorvägar ställer därför krav 
på ökad effektivitet i Europas hamnar. 
Ett intressant exempel är den nya contai-
nerterminalen i Marseille som har direkt 

4  Jämför Olle Rutgerssons inträdesan-
förande i KÖMS 2009-11-05.

Moderna och anpassade hamnar krävs. 



33

förbindelse med Rhone-floden genom en 
ny kanal. Ett annat exempel är planerna 
på att göra Paris till en hamnstad genom 
höghastighetslänkar till hamnarna i Le 
Havre och Rouen. Men igen, allt detta 
kräver investeringar.

Mer allmänt behöver europas sjö-
fartsnäring bli mer konkurrenskraftig. 
Särskilt viktigt är att skapa goda förut-
sättningar för denna. EU bör stödja kon-
kurrenskraften hos sjöfart som är av hög 
kvalitet, är innovativ och har goda miljö-
egenskaper. Det bör vara lönsamt att välja 
”gröna” lösningar.

En viktig fråga är att minska det ad-
ministrativa krånglet. Sjöfartens konkur-
renskraft gentemot landtransporter anses 
som låg på grund av att det administra-
tiva regelverket är mer komplicerat spe-
ciellt för farligt gods. Detta beror i sin 
tur på de speciella regler, som gäller för 
sjötransporter, där den normala inomeu-
ropeiska rörligheten (Schengen) inte gäl-
ler. Det är faktiskt så att ett fartyg, som 
går från en EU-hamn till en annan, alltid 
anses som om det kom från en utomeuro-
peisk hamn. Det lämnar och återvänder 
till EU:s tullområde, vilket ställer krav på 
komplicerad administration. För att lösa 
detta problem planerar EU nu ett Europe-
iskt sjötransportsystem utan hinder.

En annan viktig fråga är rekrytering 
av kvalificerad personal till den mari-
tima näringen. För nävarande beräknas 
EU:s medlemsstater i den nära framtiden 
ha en brist på mellan 10.000 och 15.000 
handelssjömän. Det är därför nödvändigt 
att göra näringen mer attraktiv för unga 
människor genom ökad välfärd, bättre 
arbetsförhållanden, förbättrade karriär-
möjligheter samt en allmän förbättring 
av yrkets image. En viktig fråga är också 
bättre och samtidigt kontinuerlig utbild-
ning.

Säkerhet är en vital fråga. Ett system 
för integrerad och effektiv havsövervak-
ning5 är en grundförutsättning. Ett sådant 
system skulle också kunna vara värde-
fullt när det gäller att möta gemensamma 
europeiska utmaningar som organiserad 
brottslighet, miljöolyckor, terrorism, pi-
ratverksamhet, illegalt fiske, nedmutning 
och konsekvenser av klimatförändringar. 

Under hösten 2009 lade det svenska 
ordförandeskapet i EU ned ett stort arbete 
på att påbörja skapandet av ett samordnat 
och pelaröverskridande övervakningsys-
tem i syfte att skydda medlemsstaternas 
och unionens intressen. Pilotprojekt är nu 
på gång såväl i Nordeuropa som i Medel-
havet och vid Atlantkusten.

Det spanska ordförandeskapet fortsät-
ter nu det svenska arbetet. Inte minst hop-
pas man kunna öka synergin mellan den 
gemensamma försvarspolitiken och den 
integrerade maritima politiken.6

5  Av okänd anledning envisas reger-
ingen att tala om ”sjöövervakning” men detta 
begrepp blir konstigt applicerat på t.ex. Atlan-
ten.
6  När Lissabonfördraget nu trätt i 
kraft talar vi om gemensam säkerhets- och för-
svarspolitik i stället för ”Europeisk” dito. Efter-
som den integrerade maritima politiken är lan-
serad av kommissionen är denna principiellt en 

Det måste finnas insatsmöjligheter. Här 
representerat av Kustbevakningens nya 
fartyg KBV 002. Foto: Kustbevaknin-
gen.
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Ett effektivt övervakningssystem är 
nödvändigt men inte tillräckligt. Det 
måste också finnas resurser som gör det 
möjligt att agera. Arctic Stars äventyrliga 
resa hösten 2009 visar att inte ens Euro-
pas farvatten är helt säkra. Och när trafik 
leds från vägarna till havet kommer den 
organiserade brottsligheten säkerligen ha 
förmåga att anpassa sig till de nya om-
ständigheterna. Hänsyn måste också tas 
till risken för terroristattacker. I dessa 
sammanhang krävs ett intimt samarbete 
mellan polis, tull, kustbevakningar och 
mariner. Maritime Analysis and Opera-
tions Centre – Narcotics (MAOC-N) i 
Lissabon är ett bra exempel på vad som 
kan göras i detta avseende. Här följs 
narkotikatrafiken från Sydamerika med 
huvudsakligen marina medel (satelliter, 
marinspaningsflyg, örlogsfartyg) tills de 
polisiära organisationerna kan ingripa 
när transporterna närmar sig europeisk 
kust. CHENS (Chiefs of European Na-
vies) har lagt fram ett värdefullt förslag 
i frågan med titeln Developing a Euro-
pean Interagency Strategy for Maritime 
Security Operations. Det spanska ord-
förandeskapet understryker också vik-
ten av att skapa gemensamma maritima 
styrkor med uppgift att bland annat ge-

civil fråga.

nomföra maritima säkerhetsoperationer. 
Ett mål bör sannolikt vara att skapa ett 
europeiskt koncept för Maritime Domain 
Awareness definierat, enligt amerikansk 
modell, som  the effective understanding 
of anything associated with the maritime 
domain that could impact the security, 
safety, economy or environment of the 
European Union.

Containersäkerhet är en annan viktig 
fråga. Detta blir inte minst viktigt i ett 
sömlöst system av dörr-till-dörr typ. Ett 
trovärdigt säkerhetssystem är sannolikt 
också en förutsättning för ett förverkli-
gande av Europeiskt sjötransportsystem 
utan hinder. Här utgör det amerikanska 
Container Security Initiative (CSI) en 
viktig, men kanske inte tillräcklig, grund.

Slutligen har varje region sina speci-
fika problem som behöver lösas. I Öst-
ersjön är exempelvis en effektiv isbryt-
ningsorganisation en förutsättning för att 
sjömotorvägar skall fungera hela året.

Medelhavet
Sjömotorvägar – och andra motorvägar – 
är ett av de sex prioriterade projekten för 
Medelhavsunionen.7 Frågan är nu om en 
sådan utveckling är önskvärd och möjlig 
och i så fall under vilka förutsättningar. 
7  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
europe_828/union-europeenne-monde_13399/
relations-exterieures_853/union-pour-mediter-
ranee_17975/union-pour-mediterranee-celebre-
son-premier-anniversaire-13.07.09_74973.html, 
2010-02-03

Örlogsflottor har en självklar roll för 
skyddet av sjömotorvägarna. Foto: FM

Isbrytare är nödvändiga i Östersjön
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Inledningsvis bör påpekas att denna 
fråga också är ett svenskt intresse. Genom 
vårt medlemsskap i EU och i Schengen är 
Sverige ur politisk och geopolitisk syn-
vinkel, men förvisso inte kulturellt, en 
Medelhavsstat.8

Medelhavet spelar en viktig geopolitisk 
roll genom att det utgör en länk mellan 
Atlanten och Asien via Svarta och Röda 
haven. Över Medelhavet går omkring 30 
% av världens sjöfart och 25 % av dess 
fartygsburna oljetransporter. Runt Med-
elhavet finns mer än 450 hamnar och 
terminaler. De större hamnarna tar emot 
över en miljon kryssningsturister per år. 
Det bör dock noteras att handeln mellan 
de Nordafrikanska staterna är av relativt 
låg omfattning. 

Medelhavsområdet karaktäriseras 
också av stora problem varav miljöför-
störing kanske är det viktigaste. Ett an-
nat problem är illegal immigration, i för-
sta hand från Afrika. Denna förorsakar 
stora förluster i människoliv när ranka, 
överfyllda båtar kappsejsar; en  brottslig 
verksamhet som också skapar spänningar 
runt Medelhavet. Medelhavet är också en 
viktig transportled för smuggling av nar-
kotika till Europa.

Det är ett viktigt europeiskt intresse att 
länderna vid Medelhavets södra strand 
utvecklas till stabila och demokratiska 
stater. Detta mål kan inte uppnås utan 
engagemang och detta är just vad Med-
elhavsunionen är till för. Bortsett från 
kommersiella intressen kan maritima 
förbindelser spela en viktig roll i detta 
sammanhang. Ett säkert och miljövänligt 
transportssystem, som binder samman de 
norra och södra stränderna skulle kunna 
utgöra ett viktigt område för samarbete. 
8  Tyvärr är det svårt att få exempelvis 
fransmän att, av samma skäl, förstå att Frank-
rike är en Östersjöstat.

Därför är förbättrade maritima trans-
porter ett av Medelhavsunionens sex 
prioriterade projekt. I sammanhanget bör 
påpekas att EU har antagit en strategi 
för Medelhavet: a Sea-Basin strategy of 
good governance.

Investeringar för ökat sjöfartssam-
arbete i detta sammanhang kommer 
från EU:s program MEDA (mesures 
d’accompagnement financières et techni-
ques). Som redan har nämnts berör två av 
de fyra aktuella sjömotorvägsprojekten 
Medelhavet.

Det går emellertid inte att bortse från 
att terroristorganisationer och organise-
rade smugglarare är verksamma i en del 
Nordafrikanska stater. Det är alltså nöd-
vändigt med åtgärder, som avser säkerhet 
inte bara i betydelsen safety utan också 
avseende security.

Ett första steg bör rimligen vara att ak-
tuella Nordafrikanska stater deltar i det 
ovan diskuterade projektet att skapa ett 
europeiskt integrerat havsövervaknings-
system. Staterna bör också samarbeta 
med den europeiska gränsbevakningen 
FRONTEX (European Agency for the 
Management of Operational Coopera-
tion at the External Borders) i syfte att 
söka stoppa smuggling och andra krimi-
nella aktiviteter.

Så långt bör ett samarbete inte vara 
alltför kontroversiellt, om än inte lätt. 
Att integrera Nordafrikanska stater i sys-
temet sjömotorvägar – och då rimligen 
också i Europeiskt sjötransportsystem 
utan hinder – torde vara mer komplicerat 
och kräva omfattande säkerhetsåtgärder. 
Containersäkerhet torde utgöra en nyck-
elfråga. Det är lätt att tänka sig konse-
kvenserna om terrorist- eller kriminella 
organisationer kan placera sina ”varor” 
i containers som sedan kan röra sig fritt 
över Europa. Relevanta hamnar måste 
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därför certifieras i enlighet med CSI.
Om de inte redan gjort så bör aktuella 

stater delta i Proliferation Security Initia-
tive (PSI) och låta fartyg under sin flagga 
bli kontrollerade, när så bedöms nödvän-
digt, av örlogsfartyg som deltar i Nato:s 
operation Active Endeavour i Medelha-
vet.  Här krävs då också sannolikt ett bra 
samarbete mellan EU och Nato vilket, 
som bekant, inte är alldeles enkelt. 

Avslutande diskussion
Projekten sjömotorvägar och Europeiskt 
sjötransportsystem utan hinder är två 
mycket ambitiösa program, som säkert 
skulle vara utomordentligt värdefulla 
för Europa och dess medborgare. Vägar 
skulle bli mindre överbelastade, olyckor-
na skulle minska, ekonomisk effektivitet 
skulle öka och, inte minst, miljön skulle 
förbättras.

Det är enkelt att identifiera ett antal 
möjliga problem där finansiering torde 
vara det mest fundamentala. Ett annat 
är att flera medlemsstater som Cypern, 
Irland och Storbritannien inte är med i 
Schengen. Kommer de att acceptera Eu-
ropeiskt sjötransportsystem utan hinder, 
d.v.s. ett maritimt Schengen, vilket tycks 
vara en förutsättning för ett integrerat 
transportssystem?

Projekten kan också lätt ses som hot 
mot diverse viktiga särintressen. De som 
är beroende av det vägbundna transports-
systemet kommer knappast att uppskatta 
en överföring av godstransporterna till 
fartyg. Europeiska lastbilschaufförer har 
många gånger visat sin förmåga att skapa 
problem, när de uppfattar att deras intres-
sen hotas. Före jul blockerade exempelvis 
franska chaufförer distributionscentraler 
för livsmedel med potentiellt katastro-
fala konsekvenser för julhandeln. Det är 
också fullt tänkbart att ökade maritima 

transporter står i konflikt med fiskeindu-
strins intressen. Även fiskare har många 
gånger visat sig ha förmåga till militanta 
aktioner som exempelvis blockering av 
hamnar. Detsamma kan sägas om hamn-
arbetare, som sannolikt kommer att vara 
negativa till varje försök att effektivisera 
arbetet.9 Förkämpar för miljön kommer 
sannolikt att stödja en minskning av 
landsvägstrafiken men kommer också 
att vara emot nödvändiga satsningar på 
infrastruktur runt aktuella hamnar. Po-
litisk styrka och ledarskap torde alltså 
vara nödvändigt men är ack så ovanliga 
företeelser.

Ett nätverk av sjömotorvägar skulle 
kräva att nuvarande idéer för ett inte-
grerat havsövervakningssystem realise-
ras. Förmågan att hantera olyckor och 
kriminella aktiviteter, inklusive terro-
ristattacker, måste också öka. Projektet 
innebär faktiskt att delar av Europas till-
gångar flyttas från land till sjöss.  Det  är 
därför nödvändigt att utveckla en verklig 
Europeisk Maritim Strategi och ett kon-
cept för Maritime Domain Awareness, 
som omfattar såväl örlogsmarina som 
civila aspekter. Europas marina styrkor 
och deras kollegor i kustbevakningarna 
måste stärka sitt samarbete såväl natio-
nellt som internationellt. I dessa avseen-
den kan sjömotorvägar bli en katalysator 
för en nödvändig utveckling.

En utvidgning av sjömotorvägar till 
Medelhavets södra strand skulle säkerli-
gen ge en viktig impuls för bättre sam-
arbete kring detta, också för Sverige, 
viktiga hav. En sådan satsning kan därför 
också bli ett verktyg för ökad stabilitet 
och demokrati där så behövs. Man får 
inte bortse från det starka samband som 
9  Dessa problem är ganska okända i 
Sverige men är en del av verkligheten inte minst 
i Frankrike.
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finns mellan maritima frågor och mänsk-
liga rättigheter och rättstatens principer. 
Det skulle emellertid vara nödvändigt att 
noga utvärdera potentiella vinster gente-
mot risker. Några lämpliga åtgärder skul-
le vara att aktuella stater deltar i kom-
mande europeiska övervakningssystem, 
samarbetar med FRONTEX, låter sina 
hamnar certifieras i enlighet med CSI, 
deltagande i PSI samt samarbete med 
Active Endeavour. Det är emellertid lätt 
att tänka sig att sådana åtgärder betraktas 
som politiskt svåra eftersom i varje fall 

CSI och Active Endeavour ingår i ”kriget 
mot terrorismen” och har stark koppling 
till USA respektive Nato.

Kungl. Örlogsmannasällskapet och 
Marinen borde kunna gå en gyllene fram-
tid till mötes eftersom intresset för ma-
ritima frågor knappast har varit så stort 
sedan 1950-talet. För Marinen gäller det 
dock att kunna förverkliga sin dubbla 
identitet; som en del av en integrerad 
Försvarsmakt och som en del av sjöfarts-
sverige. 

EU med omgivarnde farvatten.
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Teknisk utveckling i Kustbevakningen 
1989-2009
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Karlskrona den 16 december 2009.
 
1988 blev Kustbevakningen egen myndighet under Försvarsdepartementet. Därmed 
startade en snabb och effektiv utveckling med många nya uppgifter och en teknisk 
förnyelse med stora utmaningar.

Större händelser som 
påverkat den tekniska ut-
vecklingen
I november 1989 föll muren i Berlin, 
vilket fick en stor påverkan på Öster-
sjön. Estland, Lettland, Litauen, Polen 
och Östtyskland blev fria och Ryssland 
förändrades. Sjötransporterna ökade 
dramatiskt under hela 1990-talet, fram-
förallt med tankfartyg och övriga last-
fartyg men även med passagerarfartyg. 
Hotet från Sovjetunionen försvann och 
Estland, Lettland, Litauen samt Polen 
är i dag medlemmar i Nato. Hotbilden 
övergick från att vara av militär art till 
hot om miljön i Östersjön, hot om stora 
fartygsolyckor och hot från organiserad 
brottslighet.

Kustbevakningens första Generaldirektör, 
Leif H. Sjöström (1988-1996), genomför-
de två stora förändringar för att öka effek-
tiviteten i myndigheten. 1994 minskades 
antalet Kuststationer från 52 till 26 och 
1995 centraliserades perso-nalavdelning-
en, ekonomiavdelningen och tekniska av-
delningen till den centrala ledningen. Jag 
fick möjligheten att föreslå en ny organi-
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sation för teknisk utveckling och tekniskt 
underhåll i en avdelning. Den tekniska av-
delningen växte då från fyra till 27 med-
arbetare. Från att ha varit fem tekniska 
chefer i Kustbevakningen blev det nu en. 
För tekniska avdelningen betydde det att 
ansvaret för tekniska specifikationer, upp-
handling och anskaffning, underhåll och 
avyttring låg på samma avdelning och un-
der en chef. En process från start till mål 
ger ett tydligt ansvar då varje delmoment 
påverkar det andra. Fel upphandling kan 
innebära ombyggnader, stora underhålls-
kostnader och ibland en avyttring före 
planerad livslängd.

Försvarets materielverk (FMV) blev 
egen myndighet 1968. Intill 1993 över-
fördes budgeten för investeringar hos 
Försvarsmakten, Kustbevakningen med 
flera myndigheter direkt från Försvars-
departementet till FMV. 1993 ändrades 
detta och budgeten för investeringar 
överfördes direkt till respektive myndig-
het. FMV fick därigenom en konsultroll 
och tog betalt per timme då de arbetade 
i olika projekt. Kustbevakningen kunde 
nu disponera sina investeringsmedel i sin 
egen budget och kunde därmed arbeta 
friare och effektivare. Vi kunde välja 
konsulter och styra våra investeringar, 
vilket blev kostnadseffektivt.

Generaldirektör Marie Hafström 
(1996-2005) kunde genom stor energi 
övertyga Regeringen om att en förnyelse 
av Kustbevakningens flygplan och äldre 
fartyg var nödvändig. Regeringen beslu-
tade år 2004 om en investeringsbudget på 
ca 3 miljarder för åren 2005-2015. 20 nya 
fartyg, tre nya flygplan och tre nya svä-
vare skulle levereras under denna period.

Kustbevakningen har under alla år haft 
en upphandlingsprocess där konkurrens 
varit en ledstjärna. Målet har varit att så 
långt som möjligt upphandla utrustning 

som finns på hyllan och har tillräcklig 
kvalitet

Fartygsflottan förnyas
Kustbevakningen var 1988 en sjögående 
myndighet med stor spridning geogra-
fiskt. Fartygsflottan var i stort inriktad 
på kustnära verksamhet. Basen i Kustbe-
vakningens flotta var ett 30-tal tulljakter 
på 16 meters längd och ett mindre antal 
jakter på 20 meters längd med ett depla-
cement på cirka 20-25 ton. Dessutom 
fanns fem fartyg med 27 meters längd 
som gick under benämningen ”kryssare”. 
De var tänkta att vara i yttre skärgård och 
på öppet hav. Farten på tulljakterna var 
16-20 knop och boendemiljön var mycket 
enkel. Fartygen styrdes oftast från en öp-
pen brygga

En förnyelse av patrullfartyg hade 
påbörjats i början av 1980 med 280-far-
tygen. Totalt byggdes tio sådana fartyg 
på Djupviks Varv. Merparten av miljö-
skyddsfartygen byggdes på Lunde Varv 
mellan åren 1981-1985. Pengarna till ny-
byggnationerna var en del i Regeringens 
arbetsmarknadsstöd till norra Sverige

I slutet av 1980-talet tillfördes Kust-
bevakningen två utsjöbevakningsfartyg, 
KBV 171 och 172.  Dessa var från början 
projekterade att bli minjaktfartyg till den 
svenska marinen

Min första utmaning som teknisk chef 
1989 var att ta fram ett nytt patrullfartyg 
som skulle ersätta alla mindre ”tulljak-
ter”. Eftersom antalet stationer mins-
kat med nära 50 procent skulle fart och 
prestanda så långt möjligt kompensera 
det ökade operationsområdet. FMV blev 
vår samarbetspartner/konsult och genom 
deras stora erfarenhet från stridsbåts-
projektet kunde Kustbevakningen dra 
mycket lärdom om skrovutformning och 
framdrivningssystem. Kustbevakningen 
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var mycket angelägen om att utveckla 
arbetsmiljön ombord. Stefan Andersson, 
vår tekniska arbetsmiljöingenjör var på-
drivande. Det resulterade bland annat i 
att hela inredningen upphängdes upp i 
gummielement. På så sätt isolerades lju-
det från framdrivningssystemet och från 
vattnet mot skrovet vid framfart, men 
även vid stillaliggande och vila.

Karlskronavarvet fick beställningen i 
konkurrens med många andra varv. En 
prototyp byggdes år 1992 som testades 
på alla tilltänkta Kustbevakningssta-
tioner. Efter ett stormöte med personal 
från FMV, Karlskronavarvet, underleve-
rantörer och Kustbevakningen kunde vi 
presentera ett program på 1200 större och 
många mindre modifieringar. Serien kun-
de starta och tio fartyg byggdes i snabb 
takt och alla hade samma utrustning och 
samma utförande. Leverans skedde åren 
1994-1997. I dag kan vi konstatera att 
fartygen efter 15 år fungerar väl och är 

mycket omtyckta. Vi lyckades få ett far-
tyg med bra arbetsmiljö och goda opera-
tiva egenskaper. De har dessutom mycket 
goda sjöegenskaper och kan framföras i 
hög fart, ca 34 knop. Det operativa kravet 
i projektet var 28 knop. 

Svävare
Kustbevakningen hade i början av 
1990-talet ett antal hydrokoptrar runt 
svenska kusten. De skulle säkerställa att 
Kustbevakningen kunde ta sig ut i skär-
gården i tider då isarna var osäkra för 
transporter med snöskoter men ändå inte 
kunde forceras av patrullbåtar. Hydro-
koptern är känslig för underlaget då de 
glider på underlaget, is och snö. Farten 
varierade därför mycket. De var bullriga 
och hade en dålig arbetsmiljö.

En upphandling av nya svävare ge-
nomfördes. Företaget Griffon Hovercraft 
i Southampton, England, vann upphand-
lingen. Därmed kunde Kustbevakningen 

Patrullfartyget KBV 307, ett av 10 fartyg levererade mellan åren 1994-1997.
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i samarbeta med Griffon Hovercraft 
börja utveckla en svävare för vinterbruk. 
Det var i början svårt för engelsmännen 
att förstå, att det under lång tid uppe i 
Luleå-Umeå var temperaturer ner till mi-
nus 30 grader. Våra största utmaningar 
var att komma över en isränna samt att 
skapa en bra arbetsmiljö, såväl inne i svä-
varen beträffande buller och ergonomi, 
som utanför svävaren genom att få ner 
propellerljudet. Vi lyckades väl och fö-
retaget kunde efter denna utveckling öka 
sin försäljning betydligt. Det var bra även 
för Kustbevakningen. Totalt har vi köpt 
tre svävare från Griffon Hovercraft under 
åren 1992 till 1995.

Den 7 oktober 2009 skrev jag på ett 
kontrakt för leverans av en ny svävare 
med samma leverantör. Det är en något 
större svävare som ytterliggare ska för-
bättra möjligheten att passera isrännor, 
tack vare högre lyfthöjd. Vi får bättre 
arbetsmiljö och den operativa förmågan 
ökar då vi även kan ta med två snöskotrar 
på svävaren.

Miljöskyddsflottan
Kustbevakningen har varit en viktig part 
i flera samarbetsavtal inom miljöskyddet 
i Östersjön, Västerhavet och Nordsjön. 
Hellcom, Bonn Agreement och Köpen-
hamnsavtalet är avtal som säkerställer 
att Sverige, vid stora oljeutsläpp, kan ge 
och ta resurser från alla länder som är en 
del av avtalet. Detta går snabbt och är väl 
inövat. Thomas Fagö, Kustbevakningens 
tidigare räddningstjänstchef, har deltagit 
och drivit denna utveckling under 20 år. 
De fartyg som 1989 fanns i Kustbevak-
ningen var främst framtagna för kust-
nära operationer. För att kunna leva upp 
till de internationella avtalen, men också 
för att få en högre kvalitet och större 
förmåga för egen verksamhet, startades 

ett ombyggnadsprogram för de nio mil-
jöskyddsfartygen KBV 010, KBV 050, 
KBV 051, KBV 045-KBV 049 och KBV 
005 (före detta Sjöfartsverkets arbetsfar-
tyg Fyrbjörn). 

Vi förlängde samtliga fartyg med cirka 
fem meter och tog bort klaffen som fanns 
i fören. Vi byggde i stället upp en riktig 
förstäv som även inrymde förråd och en 
mindre verkstad och vi byggde om ven-
tilationssystemen och monterade kolfilter 
för att kunna arbeta i operationer med ol-
jeutsläpp där oljan gasade så mycket att 
personalen kunde få huvudvärk och bli  
illamående. Nya framdrivningssystem 
installerades på sju av fartygen och åtta 
av fartygen fick nya förskepp. Med detta 
program kunde vi operera i hela Öster-
sjön och Västerhavet och de förbättrade 
egenskaperna, med högre fart och med 
ett bra förskepp, gjorde att vi kunde hålla 
farten även i grov sjö. Detta innebar att 
vi nu fick fartyg som kunde vara bra för 
flera uppgifter som till exempel miljö-
skydd, sjöövervakning och fiskekontroll. 
Därmed hade vi skapat de första kombi-
nationsfartygen även om farten var låg, 
tio till tolv knop.

Utsjöbevakning
KBV 181 Gotland började byggas 1989 
efter ett beslut från Regeringen 1988. 
Sverige skulle förstärka övervakningen 
av den grå zonen som fanns mellan Sve-
rige och dåvarande Sovjetunionen. Tack 
vare ett bra samarbete med Finska Gräns-
bevakningen fick vi möjlighet att kopiera 
ett av deras utsjöbevakningsfartyg. Deras 
besättningar delade med sig av sina erfa-
renheter. Detta innebar bl.a. att KBV 181 
blev sex meter längre än sin föregångare. 
KBV 181 är ett lyckat koncept som nu ska 
livstidförlängas år 2012 och få Umeå som 
hemmahamn från och med år 2010. KBV 
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181 kommer att ersättas av KBV 002 Tri-
ton.

KBV 171 och KBV 172 tillfördes Kust-
bevakningen åren 1980 och 1981 för att 
förstärka utsjöbevakningen och fiskekon-
trollen i Östersjön. Fartygen var konstru-
erade på FMV och skulle bli de första 
minjaktfartygen i plast. Efter att Marinen 
beslutat att inte bygga dessa fartyg tog 
Regeringen beslut att de skulle tillföras 
Kustbevakningen. Tyvärr fick fartygen 
dåliga sjöegenskaper som inte gick att 
förändra. Besättningarna fick lära sig att 
leva med dessa egenskaper. En händelse 
som påverkade tilltron till fartygen inträf-
fade i hårt väder på KBV 172. Det var den 
17 mars 1988 under gång på natten. Det 
var hårt väder och grön sjö kom in över 
backen och fortsatte mot överbyggnadens 
förliga skott. Det förliga skottet höll inte 
för trycket av vattnet utan brast och sto-
ra mängder vatten forsade in i fartyget.  
Denna händelse skapade oro i besättning-
arna och Kustbevakningen började redan 
då att diskutera ersättningsfartyg. 

1996 beställde Kustbevakningen ett 
projekteringsarbete av FMV, att i nära 
samarbete med tekniska avdelningen, 
skriva en teknisk specifikation för nya ut-
sjöbevakningsfartyg. Målsättningen som 
tekniska avdelningen fick av de operativa 
avdelningarna var att det skulle vara ett 
fartyg med bra fartegenskaper samtidigt 
som fartyget skulle kunna ta upp olja. 
Målsättningen var att skapa ett Kombi-
nationsfartyg med inriktning på sjööver-
vakning, fiskekontroll, tullkontroll men 
även ett fartyg med lastoljetankar med 
en volym på 106 kubikmeter för uppta-
gen olja och ett modernt oljeupptagnings-
system. Det var en utmaning som bland 
annat innebar att jag besökte franska 
marinen, där det fanns ett nybyggt pa-
trullfartyg med ett framdrivningssystem 

med en så kallad fader/son-installation. 
Vi ville med detta motorarrangemang 
minska underhållskostnaderna och mins-
ka bränsleförbrukningen. Fader/son-
installationen innebär att vi kan köra en, 
två, tre eller fyra motorer, beroende på 
önskad fart. Vi lade mycket kraft på att 
utveckla goda sjöegenskaper, bra manö-
veregenskaper och ett smidigt system för 
att ta upp och sjösätta rescuebåten. Den 
används bland annat för bordning  och 
vid fiske- och tullkontroll som är viktiga 
uppgifter för Kustbevakningen. För att 
säkerställa dessa egenskaper genomför-
des ett stort program med modellprov i 
Norge på Marintech. Tre eldsjälar i detta 
projekt var Mona Aldén och John Timer-
dahl från FMV och Björn Fagö från Kust-
bevakningen.

Karlskronavarvet vann upphandlingen 
och 1998 beställdes de bägge fartygen 
KBV 201 och KBV 202. Varvet gjorde ett 
bra arbete med de båda avancerade far-
tygen både vad gäller skrovuppbyggnad 
och i de system som installerades. Re-
dan från första provturen 2001 kunde vi 
konstatera att fartygen fick mycket goda 
sjö- och manöveregenskaper. KBV 201 
levererades 2001 och KBV 202 leverera-
des 2002. Modellproven stämde helt med 
de egenskaper vi fick på fartygen. För 
mig är det av största vikt att säkerställa 
fartygens egenskaper i modellprov eller 
att fartyget finns i tidigare utförande och 
därmed ger stor säkerhet i de egenska-
per vi förväntar oss. Det är alltid mycket 
svårt att rätta till dåliga sjöegenskaper el-
ler dåliga manöveregenskaper. Andra fel 
som kan finnas i olika tekniska system 
ombord kan nästan alltid rättas till utan 
höga kostnader.

Elektronik och IT
1990 när Kustbevakningen flyttade in 
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i nyrenoverade lokaler på Stumholmen 
hade centrala ledningen ca fem datorer 
som alla arbetade utan nätverksanslut-
ning. Under tio år mellan 1989 till 1999 
genomfördes en utveckling ombord på 
våra fartyg, på våra kontor och lednings-
centraler som var unik. Kustbevakning-
ens IT-chef Hans Olofsson drev projektet 
att modernisera våra fartyg med: 
• elektroniska sjökort, GPS och diffe-

rentiell GPS

• GMDSS för modern radiokommuni-
kation

• NMT och GSM för kommunikation 
både med tal och dataöverföring

• datorer ombord både för normalt 
kontorsarbete, men också med ett 
nätverk så att elektroniska sjökortet 
mm kunde lämna underlag till rap-
porter

• moderna radaranläggningar som var 
integrerade med övriga system

Allt detta genomfördes till rimliga kost-
nader och under kort tid då vi hela tiden 
valde utrustning som fanns på hyllan 
och ändå fyllde våra krav på funktiona-
litet och tillgänglighet. I dag har fartygen 
nätverk, och uppkoppling för dataöver-
föring sker mellan våra fartyg, flygplan 
och ledningscentraler med olika kom-
munikationssystem som till exempel 
mobiltelefon, rakelradio och satellitkom-
munikation. En kommunikationsdator 
väljer det bästa alternativet för tillfället i 
kostnad och räckvidd. Målsättningen är 
att fartygen ska kunna vara uppkopplade 
i vårt interna nätverk hela tiden de är till 
sjöss. Våra moderna sensorer ombord i 
flygplanen och fartygen producerar bilder 
och videoinspelningar. Denna informa-
tion kan överföras i dag men hastigheten 

måste ökas samtidigt som kostnaderna 
ska hållas nere. Det är en utmaning som 
redan har påbörjats. Hans Olofsson har 
under åren byggt upp ett väl fungerande 
IT-system för hela Kustbevakningen: 
Ett nätverk som innefattar alla fartyg, 
stationer, regionledningar inkluderande 
ledningscentraler samt den centrala led-
ningen.

Ledning av den operativa 
tjänsten
Operativ chef under den tid vi påbörjade 
denna förändring var Staffan Kvarn-
ström. Staffans operativa erfarenhet och 
förmåga att se behovet framöver var en 
stor tillgång.  

Investeringsplanen 2005-
2015
Investeringsplanen 2005-2015 rymde 
många projekt på kort tid. Nya flygplan 
var det högst prioriterade projektet. Flyg-
planen som skulle ersättas var Casa 212 
som hade en dålig arbetsmiljö både för 
piloter och operatörer och en operativ 
förmåga som inte medgav internationell 
verksamhet på större avstånd från land. 
Flygprojektet startade redan år 2002 då 
Generaldirektör Marie Hafström beslu-
tade att jag skulle ta ansvaret för att ta 
fram en målsättning för ett nytt flygsys-
tem. En teknisk specifikation skulle gö-
ras, flygplanssystemet skulle upphandlas, 
kontrollverksamheten genomföras och 
till slut skulle flygplanen med system le-
vereras till Kustbevakningen.

För att få ett operativt system för flyg-
övervakning krävs många funktioner. 
Det gäller att ta hänsyn till vilken pre-
standa flygplanen ska ha, till exempel 
krav på tid i luften, vilken fart som krävs, 
vilka flyghöjder flygplanet ska kunna 
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arbeta på samt miljön i och utanför flyg-
planet. Flygplanen skall dessutom ha sen-
sorer som uppfyller de operativa krav på 
avstånd för identifiering, noggrannhet, 
inspelning och presentation som ställs. 
Samverkan med olika sensorer innebär 
ett stort integrerat system där många le-
verantörer ska kunna få sina olika system 
att arbeta ihop. Därför krävdes en leve-
rantör som tog ansvaret för att leverera 
ett nyckelfärdigt flygplan med alla sen-
sorsystem, presentationssystem och un-
derhållssystemen som kan hantera flyg-
planet, sensorerna med sina system och 
det integrerade systemet.

Målsättningen var att de nya planen 
skulle möta Regeringens och kraven från 
våra olika samverkande myndigheter. 
Dessutom måste målsättningen ta hänsyn 
till de krav som EU kan ha på Sverige 
och övriga internationella åtaganden som 
Sverige har mot FN och även bilaterala 

avtal som Sverige har med olika länder. 
Målsättningsarbetet genomfördes genom 
besök på Kustbevakningens regionled-
ningar och flera olika arbetsmöten med 
flygavdelningen. Ett antal olika scena-
rier togs fram för att kunna pröva hur ett 
framtida flygsystem skulle klara olika 
nya utmaningar.

Vi besökte och skrev brev till ett stort 
antal myndigheter för att säkerställa att 
vi kunde bygga in system som kunde ge 
information till dessa myndigheter. Vi 
avslutade med att skicka ut vår målsätt-
ning till 19 myndigheter för att få syn-
punkter. Vi erbjöd alla myndigheter att 
på egen bekostnad montera utrustning 
ombord för att ge önskad information.

Vid ett avslutande möte på Bromma 
där samtliga 19 myndigheter deltog, 
framkom inte något behov av att installe-
ra utrustning från annan myndighet. Alla 
var också nöjda med målsättningen och 

KBV 501, Dash 8/Q 300
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stöttade att vårt förslag på ett framtida 
flygsystem. Därmed kunde vi börja med 
den tekniska specifikationen. Vi anlitade 
FMV som konsult och de var med och tog 
fram den tekniska specifikationen som 
byggdes upp med funktionella krav. Lars 
Franzen, chef för Kustbevakningens flyg-
verksamhet tillsammans med flygchefen 
Hans Timan, chefspiloten Assar Lööf och 
flygoperatörena John Brehammar, Björn 
Erlandsson, Lennart Lundberg och Erik 
Stålnacke var under hela projektet invol-
verade och ett stort stöd.

På den tekniska sidan deltog från 
Kustbevakningen den flygtekniska che-
fen Erik Bjuren, kvalitetschefen Pär 
Lindelöw, IT-chefen Hans Olofsson och 
Stefan Andersson, ingenjör teknisk ar-
betsmiljö. Ett viktigt krav var arbetsmil-
jön ombord. Våra tidigare flygplan, Casa 
212, hade mycket höga bullernivåer och 
ergonomin och temperaturregleringen 
var inte bra. För att veta vilka kravnivåer 
vi kunde ställa på buller ombord måste vi 
få kunskap. Stefan Andersson utarbetade 
ett program med mätpunkter och hur vi 
skulle mäta. Vi genomförde mätningar på 
ett flertal flygplan både med och utan pro-
peller. Med detta underlag visste vi vad vi 
kunde ställa för krav.

Dash 8/Q 300 klarade våra krav. Q står 
för quiet och flygplanet har ett motvibra-
tionssystem i flygplanskroppen med 42 
solenoider som vibrerar i motfas mot de 
vibrationer som propellrarna skapar. Vi 
skapade operatörskonsoler med bra er-
gonomi. Vi fick ta del av erfarenheterna 
från Visbyprojektets operatörskonsoler, 
vilket hjälpte oss att utveckla våra konso-
ler. Flygplanet har också bra bränsleeko-
nomi, vilket gör att vi kan utnyttja syste-
met på ett effektivt sätt.

Från FMV deltog projektledare To-
mas Erikson (som lämnade projektet när 

upphandlingen var klar), projektledare 
Philippa Boman, systemingenjör Hans 
Malmqvist, ingenjörerna Torbjörn Olsson 
och Stefan Gabrielsson samt många fler i 
olika omfattning. FMV tillförde system-
tänkande och upphandlingskunskap och 
höll samman all dokumentation, vilket 
var ett bra stöd som gav säkerhet och kva-
litet. Vår specifikation innehöll mer än 
700 funktionella krav. Utvärderingen av 
inkomna anbud gjordes i en speciell mall 
där olika grupper utvärderade de olika 
svaren. Ingen utvärderingsgrupp visste 
svaret på vilken leverantör som var bäst 
förrän allt var sammanställt. Field Avia-
tion, ett mindre företag i Kanada som har 
specialiserat sig på att modifiera flygplan, 
blev vår leverantör. Field Aviation köpte 
tre passagerarflygplan från Bombardier, 
Dash 8/Q 300, som i passagerarutförande 
kan ta 50 personer.

Flygplanet hade dokumenterat mycket 
hög tillgänglighet, eftersom Dash 8, 100/ 
200 och 300 hade levererats i mer än 700 
exemplar. Det var ett propellerflygplan 
med goda egenskaper såsom hög fart, 250 
knop, och möjlighet att flyga i låg fart. 
Det kan också vara lång tid i luften, 7-10 
timmar beroende på flyguppträdande vil-
ket kan vara viktigt då vi skall förflytta 
oss under lång tid till ett operationsom-
råde och där kunna verka en längre tid 
innan vi måste återvända för att få mer 
bränsle.

Hög fart och låg fart fanns med i vår 
specifikation. Låg fart då vi måste kunna 
identifiera små mål på havsytan med bra 
resultat och hög fart för att kunna snabbt 
ta oss till ett olycksområde.

Field Aviation köpte all sensorutrust-
ning och dess systemintegration från L3 
Communication i Dallas, USA som är ett 
stort företag med mycket kunskap inom 
detta område.
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Ett litet företag kunde därmed erbjuda 
ett mycket bra flygplan med den allra 
bästa utrustningen till ett mycket bra 
pris. Nu har vi haft flygplanen i operation 
i drygt ett år. Under den första tiden har 
vi haft vissa inkörningsproblem med sen-
sorsystemen, men idag har vi det bästa 
systemet i världen för sjöövervakning. 
Detta har bekräftats med vårt deltagande 
i FRONTEX operationer i Grekland un-
der tre veckor och vid verksamhet i våra 
egna vatten. Regeringen har beslutat 
att ett flygplan skall delta i EU:s opera-
tion ATALANTA utanför Somalia i en 
övervakningsroll för att förhindra pirat-
verksamhet mot handelsfartyg. Tack vare 
flygplanets sensorer och stora räckvidd 
kommer besättningen att kunna ge delta-
gande örlogsfartyg bra information över 
området och därmed effektivisera jakten 
på pirater.

KBV 001-projektet
De stora tankfartyg som i dag lastas utan-
för S:t Petersburg passerar nära Gotland 
och fortsätter ner mot Danmark och se-
dan ut i Nordsjön. Erfarenheter från två 
stora fartygsolyckor med tankfartyg, ett 
utanför Frankrike och ett utanför Spa-
nien, visade på de stora kostnader och 
den stora miljöbelastning sådana stora 
olyckor har. Dessa fartyg hade passerat 
Östersjön så en liknande olycka är helt 
möjlig i Östersjön, Skagerack eller Katte-
gatt. Mot denna bakgrund tog Regering-
en ett beslut 2004 att Kustbevakningen 
skulle få två stora kombinationsfartyg 
med möjlighet att nödbogsera tankfartyg 
upp till 150.000 ton i hårt väder.

Fartygen skulle också kunna ta upp 
stora mängder (ca 1.000 kubikmeter) 
olja från havet och kunna bekämpa svåra 
bränder på andra fartyg till sjöss. Dess-
utom skulle fartygen vara i normal kust-

bevakningstjänst under året vilket inne-
bär sjöövervakning, tullkontroll, fiske-
kontroll, sjötrafikkontroll med mera. 
Därmed skulle fartygen vara till sjöss och 
ha hög beredskap för olika olyckor.

Hösten 2006 tog Regeringen beslut att 
den option som fanns på ett tredje fartyg 
skulle utlösas och dessutom skulle detta 
fartyg ha förmågan att klara olyckor med 
handelsfartyg som har kemikalier om-
bord. Dessa kan vara både giftiga och ex-
plosiva. På mycket kort tid, ca tre måna-
der, tog vi fram en tilläggsspecifikation 
så att det nya fartyget fick de nya kraven. 
Den 19 april 2007 lade Kustbevakningen 
beställning på KBV 003.

Hela specifikationen skrevs på engel-
ska så att vi kunde få in anbud från hela 
världen. Damen Shipyards vann denna 
upphandling. Damen är en koncern med 
många varv runt om i världen. För detta 
projekt la Damen tillverkningen i Galati 
i Rumänien. Varvet ägs till 100 procent 
av Damen Shipyards. För att säkerställa 
kvaliteten under tillverkning och prov-
verksamheten har vi under hela tiden 
haft en grupp med specialister och kust-
bevakningstjänstemän på plats. Blivande 
befälhavare och maskinchefer har följt 
hela fartygsbygget och även deltagit i alla 
provturer i Svarta Havet.

Bengt Lundin, Saltech, har varit pro-
jektledare och stationerad nere i Galati 
hela tiden. Bengt har med stor skicklighet 
styrt vår kontrollverksamhet. Tack vare 
vår stora ambition med kontroll under 
hela tillverkningen får vi fartyg med hög 
kvalitet. Kustbevakningen får kvalifice-
rade fartyg till ett bra pris. Detta beror på 
en väl utförd specifikation och ett synsätt 
där vi återigen har försökt att så långt det 
går ha utrustning ombord som tillverkas 
för många fartyg runt om i världen. Det 
vill säga standardutrustning.
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Fartygen får ett deplacement på 3900 
ton i normal kondition. Vid full last i last-
oljetankarna blir deplacementet ca 5000 
ton. Högsta farten är 16 knop. Nästan 
samma fart är möjlig att komma upp i när 
vi backar. Det fanns önskemål om högre 
fart cirka 18 knop, men vi kunde tidigt 
i specifikationsarbetet se att kostnaden 
för denna fart inte kunde inrymmas i vår 
budget. För att klara en god låg bränsle-
förbrukning och låga avgasutsläpp har vi 
ett dieselelektriskt system ombord. Det 
innebär att vi har sex dieselgeneratoragg-
regat ombord. Total effekt är 9000 kW. 
För att köra 10 knop kan vi använda en 
av dessa motorer med hög belastning 
och därmed hög verkningsgrad. Vi får 
höga avgastemperaturer och kan därmed 
använda katalysatorer och Urea för att 
minska både kolväten och kväveoxider. 
Bränsleförbrukningen vid 10 knop är 
cirka 350 liter i timmen inklusive hotel-

lasten. Vi kör således inte mer motorer än 
vi behöver och strävar efter hög belast-
ning. Därför är också generatoraggrega-
ten olika stora för att alltid kunna hitta en 
optimal inkoppling. Normal besättning 
är 15 personer, men vi kan förlägga 44 
personer ombord. Vi har ett mycket stort 
datanät ombord, både för den operativa 
verksamheten och för andra krav. Samt-
liga hytter har en dator som kan koppla 
upp sig på internet eller välja att se på TV.

Under bryggan har vi en ledningscen-
tral, där kan vi få information från radar, 
elektroniska sjökort, AIS, sjöbasis med 
mera och all nödvändig kommunikation. 
Tanken är att en större operation vid till 
exempel ett oljeutsläpp skall ledas från 
detta operativa rum. Fartyget har också 
högsta isklass vilket innebär att vi under 
svåra isvintrar i Östersjön kan vi fortsätta 
våra patruller och även vara operativa vid 
olyckor.

KBV 002 under provturer i Svarta Havet.
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En stor utmaning är att klara en nöd-
bogsering i hårt väder. Att koppla bogser-
vajer till ett drivande tankfartyg eller an-
nat fartyg kräver träning och många olika 
övningar krävs för att komma upp till en 
nivå som krävs för att lyckas i dessa ope-
rationer. En annan utmaning är att klara 
underhållet med en låg underhållsbudget 
och samtidigt ha hög tillgänglighet och 
hög säkerhet 

Vi har ett underhållssystem som he-
ter AMOS. Det är ett datoriserat upp-
följningssystem som har all teknisk ut-
rustning dokumenterad. Systemet ger 
underlag till besättningen när och hur 
underhållet för respektive utrustning ska 
göras. Besättningen dokumenterar ge-
nomfört arbete i AMOS.  Hela AMOS-
systemet med ca 800 dokumenterade ut-
rustningar är en del av leveransen. Detta 
system har vi på alla kustbevakningens 
fartyg. Besättningarna rapporterar till 
en central server. Därmed kan vi följa 
statusen på alla myndighetens 40 fartyg. 
AMOS valdes för cirka 15 år sedan då det 
fanns etablerat på många handelsfartyg 

och rederier. Därmed är det många som är 
med och betalar för den utveckling som 
alltid krävs. Kustbevakningen var först 
med att samla all redovisning centralt. Nu 
har många redare följt efter. Även här var 
vårt mål att inte ha eget system utan vara 
en av flera användare och kunna utnyttja 
alla de fördelar en hyllvara ger.

KBV 031-projektet.
Våra miljöskyddsfartyg är idag närmare 
30 år. Som jag tidigare nämnt så har vi 
gjort en stor ombyggnad av dessa fartyg 
i mitten av 1990-talet. De operativa krav 
som i dag ställs på våra miljöskyddsfar-
tyg kan inte uppnås genom att ytterlig-
gare bygga om dem. I vår investerings-
plan framgår det att vi ska bygga sju nya 
miljöskyddsfartyg som skall ersätta de 
gamla. Den operativa målsättningen för 
de nya fartygen är att de ska vara betyd-
ligt bättre än de gamla inom många om-
råden. Farten ska vara minst 16 knop, det 
innebär en 50-procentig ökning av farten 
i förhållande till dagens miljöskyddsfar-
tyg och de skall kunna ta upp cirka 250 

AMOS underhållssystem

Alla fartyg på x-axeln och uppföljning av 
underhållsläge på y-axeln
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kubikmeter olja. Sjöegenskaperna ska 
vara betydligt bättre och även gång i is 
ska förbättras. Rescuebåten ska vara sä-
ker att ta upp och sjösätta i hårt väder. Vi 
ska ha en bra arbetsmiljö och komforten 
för besättningen ska öka. Fartyget ska 
normalt ha en besättning på sex personer. 
En ökning till åtta personer ska vara möj-
lig och vid stora operationer skall det gå 
att fördubbla besättningen. 

Vi tog fram en teknisk specifikation 
som skulle motsvara målsättningen och 
också vara inom budget. För att säkerstäl-
la bra sjöegenskaper och goda manöver-
egenskaper gjorde vi omfattande modell-
prov på SSPA i Göteborg innan vi gick ut 
med upphandlingen. Vi hade i detta pro-
jekt ett färdigt skrov och ett genomtänkt 
generalarrangemang Vi hade således i 
detta projekt gjort betydligt mer grundar-
bete än i KBV 001-projektet. Där låg hela 
ansvaret på varvet att ta fram ett fartyg 
med goda sjöegenskaper samtskrov och 
maskinsystem som klarade 16 knop. 

Vid upphandlingen av miljöskydds-
fartygen visade det sig att priset översteg 
vår budget för sju fartyg. Prisnivån hade 
gått upp med över 50 procent på ett år. 

En boom inom fartygsbyggandet som 
aldrig tidigare inträffat skedde denna pe-
riod. Vi fick återta vår upphandling och 
se över vår tekniska specifikation och 
antalet fartyg som var möjligt att bygga. 
Torgny Andersson som redan från start 
varit projektledare gjorde detta med stor 
skicklighet. Vi förändrade utrustningen 
ombord med mål att spara ca 20 miljoner 
per fartyg.

Vi sänkte fartkravet till 15 knop och 
konstruerade ett helt nytt framdrivnings-
system. Vi fick överge det dieselelektris-
ka system vi först specificerat och i stället 
skapa ett nytt framdrivningssystem där 
vi kan köra en till fyra motorer beroende 
på fartkraven, och även här ha katalysa-
torer och ureabehandling av avgaserna. 
Det blir inget dieselelektriskt system 
men ändå ett system med stor flexibilitet 
ochsom kommer att klara våra miljökrav. 
Två MTU 4000-motorer är kopplade till 
en varsin fartygsväxel på SB och BB pro-
pelleraxel. Vi har också möjlighet att låta 
ett generatoraggregat via hydraulik driva 
båda propelleraxlarna via växlarna. Pa-
trulleringsfarten är tänkt att vara tio knop 
och då kan en MTU-motor driva båda 

KBV 045 jämförd med KBV 031
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propelleraxlarna. Vi sparar drifttid på 
motorerna och vi får låga avgasutsläpp.

Torgny Andersson med sitt team lyck-
ades mycket väl. Utan att tappa kvalitet 
eller operativa krav kunde vi gå ut med 
en ny teknisk specifikation. Vi minskade 
också antalet fartyg i upphandlingen från 
sju fartyg till fyra fartyg med option på 
ett femte fartyg. Vi var tvungna att inse 
att vi hade hamnat i en tid då varven och 
all utrustning ökade i pris för varje dag. 
Den nya upphandlingen gick ut och vi 
fick in anbud från tre varv från tre olika 
länder, Polen, Tyskland och Holland. Det 
tyska varvet Peenewerft i Hegemangrup-
pen vann upphandlingen.

Vi kunde den 18 juli 2008 beställa 
fyra fartyg men inte utlösa vår option 
på det femte fartyget. Just nu pågår kon-
struktionsarbetet och vi har genomfört 
släpprov i Tyskland. Peenewerft ville 
vara säkra på att de skulle kunna upp-
fylla vårt fartkrav på 15,5 knop. Med en 
förlängning på två meter och med val av 
motorer så kommer fartyget att kunna 
uppnå en fart på närmare 17 knop. För-
längningen av fartyget och val av storlek 
på MTU-motorerna var varvets förslag 
och Kustbevakningen kunde utan kost-
nad få dessa förbättringar. Den tyska 
grundligheten gjorde detta möjligt. Vi 
kan bara vara tacksamma.

Modellproven som gjordes på SSPA 
har varit nödvändiga för att säkerställa 
bra sjöegenskaper. Vi har jämfört mo-
dellproven med KBV 201 som vi vet har 
mycket goda sjöegenskaper. Målet är att 
de ska bli ännu bättre på 031-fartygen. Vi 
ska kunna genomföra sjöräddning i de 
svåraste förhållanden även under vinter-
tid. Detta har vi svårt att klara i dag med 
våra äldre miljöskyddsfartyg. Vi har en 
ramp i aktern för att kunna sjösätta och 
ta upp rescuebåten. Här har vi mycket 

goda erfarenheter från KBV 201 och 
KBV 202. Rampsystemet på KBV 031- 
serien blir nästan precis som på KBV 201. 
Därmed är vi säkra på att kunna ingripa 
i svårt väderförhållande i sjöräddning. 
Också i normal kustbevakningstjänst 
såsom bordningar och vid olika kontrol-
ler till sjöss, behöver vi ha ett bra system 
vid sjösättning och upptagning av rescu-
ebåten. De nya fartygen i 031-serien är 
kombinationsfartyg precis som KBV 201, 
KBV 202, KBV 001, KBV 002 och  KBV 
003. Vi ska utnyttja fartygen i normal 
kustbevakningstjänst och vid olyckor till 
sjöss snabbt kunna ingripa. Fartyg som är 
i tjänst och till sjöss har alltid bra bered-
skap och vi behöver inte bygga fartyg för 
olika uppgifter.

KBV 312
KBV 312-fartygen ska ersätta äldre pa-
trullfartyg av typ KBV 101-105 samt typ 
281-287. KBV 103 och KBV 105 är de vi 
har kvar i serien på fem fartyg och i den 
andra serien har vi kvar alla utom KBV 
284. Totalt skall vi ersätta åtta fartyg.

Grunden för utveckling av KBV 
312-serien har varit att ta till vara de goda 
erfarenheterna av KBV 301-serien. Per-
nilla Ståhle har från start varit projektle-
dare. Hon är en erfaren kustbevakare med 
många år till sjöss på olika patrullfartyg 
samt både regional och central tjänstgö-
ring. Erfarenheterna från KBV 301-serien 
har inneburit att vi får ett större fartyg 
med ytterliggare en hytt, större styrhytt 
och därmed något längre och bredare 
fartyg. Vårt mål är att få ännu bättre sjö-
egenskaper och en fart på 31 knop. För att 
förbättra bränsleförbrukningen och där-
med minska miljöbelastningen har vi valt 
ett nytt system från Volvo med dragande 
propeller med roderfunktion typ Inboard 
Performance System (IPS). Vi får inte 
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vattenjetens goda förmåga att operera i 
grunda vatten men vi får betydligt mins-
kad bränsleförbrukning och vi kommer 
också att förbättra sjöegenskaperna. Vi 
tror på detta system och ser framåt mot 
dess goda egenskaper.

En öppen upphandling har genomförts 
och vi fick in anbud från många länder 
och många varv, bland annat Turkiet och 
Taiwan. Svenska varv var också med. 
Baltic Work Boat i Estland vann upp-
handlingen. Varvet finns på ön Saarema 
(Ösel). Kontraktet är på 5 fartyg. Första 
leverans är i oktober 2011 och därefter 
sker leverans var femte månad. Detta 
innebär att vi ersätter åtta äldre patrull-
fartyg med fem fartyg typ KBV 312. Far-
tyget blir 25 meter LÖA och är byggt i 
aluminium. Deplacementet beräknas till 
50 ton.

Baltikum
Regeringen uppdrog i januari 1992 åt 
Kustbevakningen att överlämna ett äldre 
patrullfartyg till Estland vilket var det 
första av totalt 16 fartyg och rescuebåtar. 
Jag ansåg att det var av största vikt att vi 

genomförde en övergripande översyn av 
varje fartyg innan överlämnandet och att 
vi hade ett treårigt program med teknisk 
rådgivning och underhållsinsatser. Efter 
en dialog med Regeringen fick vi igenom 
vårt synsätt hur vi skulle genomföra det-
ta projekt och kommande projekt.

Vi fick en underhållsbudget för varje 
fartyg på tre år och vi överlämnade far-
tyg som var väl fungerande efter översyn 
på svenska varv. Regeringen var mycket 
noga med att Estland, Lettland och Li-
tauen skulle behandlas lika och värdet 
på fartygen och övriga insatser skulle ha 
samma budget. Vi fick också efter dialog 
med Regeringen uppdrag att genomföra 
utbildning i fartygsunderhåll. Sådana 
utbildningar har genomförts i Sverige 
och i de tre baltiska länderna. Vi kunde 
då konstatera att det saknades modern 
verktygsutrustning för att genomföra un-
derhållet. Efter ytterliggare dialog med 
Regeringen kunde vi ta fram Containrar 
med modern verkstadsutrustning och 
även förrådscontainrar. Regeringsupp-
dragen genomförde tekniska avdelningen 
mellan åren 1992 och 1998. Det sista pro-

FD Kustbevakningsfartyg nu i Lettisk ägo
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jekt som genomfördes var leverans av en 
svävare till Litauen. Finansieringen dela-
des mellan Sverige och Litauen. Många 
länder överlämnade fartyg till de baltiska 
länderna, men vi var de enda som läm-
nade väl fungerande fartyg med treåriga 
supportåtaganden. Detta uppskattades 
mycket i Estland, Lettland och Litauen.

Avslutning
Hur har det varit möjligt att på 20 år kun-
nat genomföra så stora förändringar till en 
relativt låg kostnad?
• Vi har i alla ombyggnader och ny-

byggnader skapat så stor konkurrens 
som möjligt.

• Vi har utarbetat bra specifikationer 
och målsättningarna för de olika sys-
temen har legat fast.

• Vi har alltid haft en leverantör även i 
stora upphandlingar.

• Vi har kunnat köpa hög kvalitet till 
bra pris då det mesta varit hyllvara.

• Vi har haft en liten byråkrati och fat-
tat snabba beslut.

Ett enkelt recept men inte alltid lätt att 
genomföra.

Val av nya ledamöter 2010
§ 6 i Kungl. Örlogsmannasällskapets stadgar säger följande:

 Förslag till hedersledamot, ordinarie eller korresponderande   
ledamot skall skriftligen, undertecknat av minst tre ledamöter och 

med motivering inlämnas till styrelsen.

Enligt gällande tillämpningsföreskrifter till stadgarna 
skall invalsförslag vara styrelsen tillhanda

senast den 15 maj 2010.

Förslag till inval skickas till:
Kungl. Örlogsmannasällskapet

”Ledamöter”
Teatergatan 3, 5 tr

111 48 STOCKHOLM
samt om möjligt med e-post till secretary@koms.se
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Ledamoten
ROGER NILSSON

Överstelöjtnant Roger Nilsson är chef för 2.amfibiebataljonen 
vid Amfibieregementet. Han tjänstgjorde tidigare vid Hög-
kvarterets Strategiledning och arbetade med nationell  
och internationell förmågeutveckling.

Amfibiebataljon – marininfanteri eller amfibie-
förband?
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Göteborg den 27 januari 2010.
 
Jag uppfattar att utgående från de osäkerheter som finns i hela den omställning 
som Försvarsmakten befinner sig i kombinerat med en stark tidspress att det finns 
en risk att framtidens amfibiebataljon inte kommer att kunna motsvara de krav som 
amfibiestriden ställer, utan att vi helt enkelt blir ett marininfanteri. Med anledning 
av detta har jag valt att i mitt inträdesanförande redogöra för hur jag ser på den 
fortsatta utvecklingen av amfibiebataljonen mot 2014 för att även därefter kunna 
leva upp till både nationella och internationella behov. 

I dagens nationella som internationella 
diskussion och utveckling av stridskraf-
ter är det generellt ett mycket tydligt 
markoperativt fokus.1 Nuvarande fokus 
på markarenan är i sig inte speciellt för-
vånande sett till var merparten av dagens 
pågående insatser sker samt den kostnad, 
ekonomiskt och personellt, som finns för 
att uppnå efterfrågad numerär och kvali-
1  I exempelvis Nederländerna och 
Storbritannien sammanfattar man detta fokus 
och risken för marginalisering av marin för-
måga med begreppet ”Sea blindness”. 

té. Sverige har idag en unik och efterfrå-
gad förmåga2 genom amfibiestridskraf-
terna, bestående utav amfibiebataljonen 
och bevakningsbåtskompaniet. Amfi-
biebataljonen är enligt min uppfattning, 
med stöd av, riksdagsbeslutet från den 
16 juni 2009 utgående från regeringens 
proposition 2008/09:140 ”Ett användbart 
försvar” ett av de förband som har fram-
tiden för sig. 
2  E212 Förmåga att påverka mål i am-
fibisk miljö enligt i Försvarsmaktens Utveck-
lingsplan (FMUP) angivna insatsförmågor.
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Omvärldsanalys och 
operativ kontext
Nationell och regionalt
• Sveriges säkerhet byggs solidariskt 

tillsammans med andra länder med 
gemensamma demokratiska värde-
ringar. Sveriges säkerhet stärks ge-
nom förtroendeskapande åtgärder, 
genom gemensam krishantering, 
samt genom aktiva och trovärdiga bi-
drag till nordisk, europeisk och glo-
bal säkerhet.3

• Kriser eller incidenter som även in-
begriper militära maktmedel kan 
dock inte uteslutas i vår region och 
på längre sikt kan militära angrepps-
hot likväl aldrig uteslutas.4

Den inledande skrivelsen i kombination 
med ökad effektivisering av de nationella 
maritima resurserna förekom även i för-
svarsberedningens rapporter5 inför arbe-
tet med regeringens proposition. I augusti 
2008 genomförde sedan Ryssland ett så 
kallat militärt maktinitiativ genom en be-
gränsad militär operation mot Georgien. 
Snabbheten i genomförandet samt det 
faktum att det genomfördes innebar att 
den andra skrivningen tillkom i regering-
ens proposition. Den säkerhetspolitiska 
snabbanalys som gjordes efter Georgien-
krisen innebar även en del andra för-
ändringar som regeringen kom att göra i 
förhållande till vad försvarsberedningen 
föreslog i sin sista rapport – Försvar i 
användning. En enligt min bedömning 
tydlig förändring är kravet på en högre 

3  Sid 9 prop 2008/09:140 Ett använd-
bart försvar.
4  Ibid.
5  Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan i 
december 2007 samt Ds 2008:48 Försvar i an-
vändning i juni 2008.

tillgänglighet och i förhållande till idag 
mycket kortare tider för att ha försvars-
makten iståndsatt. Detta för att möta 
och med stöd från andra hantera militära 
maktinitiativ nationellt eller regionalt i 
norden. 

Vid Folk och Försvars rikskonferens 
i Sälen härom veckan nämnde Försvars-
ministern i sitt tal tidskrav om en vecka 
medan det i propositionstexter står upp 
till 90 dagar. Oavsett exakt innebörd 
innebär detta betydligt högre och mer 
krävande krav än vad som idag är gäl-
lande.

Internationellt
Merparten av Europas och USA:s Mari-
nes är idag hårt belastade av det opera-
tionella insatstempot som ställts genom 
främst insatser i Irak och Afghanistan. 
Konsekvensen av detta har blivit att för-
mågan att genomföra större amfibieope-
rationer har nedgått. Nuvarande landfo-
kus är naturligt sett till var de pågående 
större uthålliga insatserna sker, samtidigt 
kan det vara bra att göra en reflektion 
av vad som hänt sedan landstigningen 
i Inchon under Koreakriget i början av 
1950-talet. Den amerikanska marinkåren 
har de senaste tjugofem åren genomfört 
101 amfibieoperationer av olika slag.6  88 
stycken av ren doktrinär karaktär och 
definition samt tretton som klassificeras 
som ”such other duties as the President 
or the Secretary of Defense may direct”. 
Idag finns det en utpekad vilja i Storbri-
tannien och USA att inom fem till sju år 
ha återtagit förmågan till amfibieopera-
tioner med brigadstridsgrupp.

Samtidigt med insatserna i Irak har 
det främst inom USA och Storbritannien 

6  Enligt den amerikanska delegatio-
nen vid 2009 års Amphibious Working Group i 
Bryssel under v928. 
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av operativa skäl och erfarenheter kom-
mit att fokuseras på så kallade riverine 
operations. Parallellt med de rena opera-
tionella erfarenheterna från de båda nyss 
nämnda nationerna har exempelvis Ne-
derländerna inom ramen för sin mer lång-
siktiga utveckling identifierat ett behov 
av att kunna genomföra uthålliga insatser 
”Effect in the All Water Battlespace – Ri-
verine Operations”.7  En central slutsats 
i rapporten är det finns ett tydligt behov 
av förmåga att genomföra uthålliga in-
satser i ”brown water, confined and shal-
low waters eller all water battle space” 
benämning beroende på vilken nation 
eller aktör i form av Centre of Compe-
tence8 inom Nato som talar. En annan 
central slutsats denna förmåga redan 
finns idag om man ser till en multinatio-
nell insats, men att inget Europeiskt land 
på egen hand har denna förmåga (det är 
även tveksamt om USA på egen hand har 
förmågan) Rekommendationen ur dessa 
båda slutsatser är att inom Europa satsa 
på att ur dagens förmåga fortsatt bygga 
en gemensam multinationell förmåga ge-
nom att nyttja varandras kompletterande 
förmågor. Ett exempel på operation som 
kan genomföras redan idag är ett delta-

7  Under 2008 och 2009 har Nether-
lands Defence Academy på uppdrag av Lie-
utenant-general Marines R.L Zuiderwijk ut-
gående från en marin studie gjord 2005 samt 
Maritime Vision 2030 gjort en studie som lett 
fram till rapporten Effect in the All Water Batt-
lespace – Riverine Operations överlämnad den 
2 juli 2009. Studien innehåller ett antal slut-
satser och rekommendationer som bland annat 
kommer att ligga till grund för multinationella 
experimentövningar under 2010 där holländar-
na hoppas på ett deltagande från Storbritannien, 
Sverige och Norge.
8  Inom Nato har ett antal kompetens-
centra bildats i syfte att främst stödja koncept- 
och doktrinutveckling för gemensamma insat-
ser.

gande inom ramen för det amerikanska 
initiativet African Partnership Station 
(APS). Detta är idag en pågående insats 
utgående främst från ett Security Sector, 
Reform and Reconstruction (SSR) fokus, 
innebärande olika verksamheter i syfte 
att bygga upp de nationella maritima för-
mågorna i syfte att kunna förebygga eller 
hantera lokala risker samt hot.

Vid förra årets arbetsmöte med 
Amphibious Operations Working Group 
(AMPHOPSWG)9 var en diskussions-
punkt doktrinutveckling kring riverine 
operations, idag en del av ATP - 8 B 
Amphibious Operations. Denna kom att 
kopplas till del mot en annan diskus-
sionspunkt kring ”Amphibious Force 
Anti-Asymmetric Warfare Operations”10 
och resultatet blev en diskussion som 
kommer att fortsätta avseende en möjlig 
lucka i Nato nuvarande doktrinträd. En 
tänkbar lösning är att med delkapitlet om 
riverine operations i nuvarande ATP-8 B 
som bas utarbeta en ny doktrin för mer 
uthålliga insatser i kustzonen. Om så sker 
är detta en mycket intressant utveckling 
inte minst för svenska marinen eftersom 
våra förmågor och nationella förutsätt-
ningar gör att vi kan bidra såväl med 
kompetens som förmågor i en sådan.

Min slutsats är att nuvarande och kom-
mande omvärldsläge påvisar behovet av 
en svensk amfibisk förmåga som en del 

9  En av ett flertal arbetsgrupper inom 
Nato under NSA ledning för att säkerställa in-
teroperabilitet mellan medlemsnationerna i 
Nato och andra partners. Arbetsgruppen möts 
en gång per år i Nato HQ Bryssel och Amf 1 med 
SSS utgör det svenska deltagandet i just denna 
arbetsgrupp.
10  Nato kunskapscenter Combined 
Joint Operations from the Sea (CJOS COE) i 
Norfolk USA arbetar med utvecklingen av en 
EXTAC som berör främst olika former av insat-
ser i kustzonen.
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av en ökad operativ effekt genom sam-
ordnat nyttjande av resurser. Detta för att 
bidra till det av riksdagen fattade beslutet 
att målet för det militära försvaret är att 
enskilt och tillsammans med andra, inom 
och utom landet, försvara Sverige och 
främja vår säkerhet.

Operativ kontext
• Vi bygger ett tillgängligt, användbart 

och rörligt svenskt insatsförsvar, av-
sett för insatser med samma förband 
i Sverige, i närområdet och utanför 
närområdet.11

• Genom ökad operativ tillgänglig-
het och flexibilitet kommer försvaret 
bättre kunna möta kriser och kon-
flikter, även då de uppstår med kort 
varsel.12

Den angivna inriktningen för förbands-
utvecklingen, Manöverbataljon amfibie 
med bataljonsstridsgruppledning13, i 
kombination med synen på svensk säker-
het genom gemensamma insatser gör det 
rimligt att anta att bataljonen även fort-
satt i första hand skall vara en amfibieba-
taljon och kunna leva upp till de krav på 
effekter inklusive internationella insat-
ser som idag har angivits av regeringen. 
I syfte att kunna uppnå detta skall även 
fortsättningsvis bataljonen utgöra en del 
av våra marinstridskrafter och kunna ut-
göra i sin helhet, eller med delar av, en del 
i en marin insatsstyrka. Samtidigt måste 
bataljonen ha kompetens och ha samövat 
med enheter ur funktionsförbanden till-
hörande markstridskrafterna för att nå de 
implicita korta tider som anges i texten 
om operativ tillgänglighet och flexibilitet.

11  Sid 8 prop. 2008/09:140 Ett använd-
bart försvar.
12 Ibid.
13 Ibid., s 46.

Ett nytt krav är ökad ambitionen att vid 
behov ha förmågan att uppträda som lätt 
infanteribataljon med marktaktisk rör-
lighet. Utvecklingen av denna förmåga 
skall ske i nära samverkan med övriga 
manöverbataljoner inom markstridskraf-
terna. Utöver den ökade ambitionen att 
som lätt infanteribataljon uppträda med 
fordon som transportmedel i stället för 
stridsbåt ställs även fortsatta krav på att 
kunna helikopter- eller flygtransporteras 
med huvuddelen av bataljonens enheter. 
Ett annat krav är att ha en balans mellan 
stående och kontrakterade delar av batal-
jonen och ett koncept för att på kort tid 
(trettio till nittio dagar) kunna öka eller 
nå full insatsförmåga. Detta sistnämnda 
är enligt min bedömning främst kopplat 
för nationella eller regional insatser.

Sammanfattningsvis finns det idag och 
även bedömt i framtiden en tydlig efter-
frågan och utvecklingen av den kompe-
tens och förmåga, amfibiestriden eller 
mer formellt insatsförmåga E212, som 
dagens amfibiebataljon besitter.

Manöverbataljon med 
amfibisk förmåga
Framväxten av dagens amfibiebataljon 
– Amfbat 2010
Amfibiebataljonen togs fram under början 
och mitten av 1990-talet efter studier och 
olika former av försök som påbörjades 
under 1980-talet. Förbandets huvudsak-
liga uppgifter var att antingen i förhand 
eller i efterhand förstärka, ersätta eller 
utgöra en del i det svenska kustförsvaret. 
En övrig uppgift var att kunna under-
ställas en fördelning och delta i dennes 
strid främst genom att nyttja vattnet för 
egen manöver. Amfbat 95 dimensionera-
des och övades främst mot den svåraste 
uppgiften, att agera i efterhand. Detta 
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ställer krav på att genom olika former av 
offensiva åtgärder, till exempel anfalls-
strid, med understöd av högre chef återta 
terräng eller ta oförsvarad terräng för att 
med olika verkansmedel avbryta motpar-
tens verksamhet eller tvinga denne att ge 
upp. Svagheter i Amfbat 95 som identi-
fierades var avsaknaden av ett tredje ma-
növerkompani, förmågan till skydd mot 
splitter och finkalibrig eld, lågt tempo i 
striden med anledning av krav på land-
gruppering av understöd, landrörligheten 
samt logistiken.

Under slutet av 1990-talet påbörjades 
studier utgående från dåvarande perspek-
tivplanering och identifierade svagheter i 
Amfbat 95 i hur en halvtidsmodifiering 
(HTM) och anpassning av bataljonen 
mot dagens och morgondagens insats-
miljö och krav skulle kunna genomföras. 
Arbetet skedde samtidigt med pågående 
utveckling av en amfibiebrigad som 
skulle kunna leda 3-5 bataljonsenheter; 

amfibie-, skytte- och Kabataljoner utöver 
ständigt tilldelade funktionskompanier; 
ledning-, spaning-, underhåll-, trans-
port- och bevakningsbåt. I och med de 
försvarsbeslut som togs utgick brigaden 
och kvar blev en amfibiebataljon samt 
bevakningsbåtskompaniet. Dessa båda 
skulle ge den totala förbandsvolym som 
erfordras för autonom uthållig förmåga 
till väpnad strid syftande till kontroll 
på, över och under ytan samt på land i 
kustzonen. Resultatet blev Preliminär 
Taktisk/Organisatorisk och Ekonomisk 
Målsättning (PTOEM) för Amfibiebatal-
jon 2010 som fastställdes i slutet av 2006. 
Inte minst dåvarande krav på autonom 
uthållig förmåga och ökat tempo genom 
ombordbaserade understödssystem gav 
ett komplext och stort bataljonsförband 
innehållande i stort alla de förmågor och 
kompetenser som tidigare funnits i briga-
den.

Under inledande delen av 2008 utgick 

Amfibiesoldater under ankörning med stridsbåt 90. Foto: Författaren.
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delar av den organisations- och effektbe-
stämmande materiel14 i avvägningsarbe-
tet inför Försvarsmaktens Utvecklings-
plan (FMUP) 2009 och Budgetunderlaget 
(BU) 2009. Samtidigt med detta skedde 
inom ramen för perspektivplaneringen 
och den mer långsiktiga inriktningen ett 
arbete mot mer generella förband inom 
Försvarsmakten. 

I december 2008 fastställdes nu gäl-
lande TOEM Amfbat 201015 vilket i 
praktiken innebar ett fastställande av att 
Bevakningsbåtskompaniet förblir ett fri-
stående kompaniförband och att den sam-
lade förmågan till att påverka mål16 under 
ytan finns där. I sin tur ställer detta krav 
på kompetens att motta och leda hela el-
ler enheter ur Bevakningsbåtskompaniet. 

Bekämpningskompaniet har omarbe-
tats utifrån genomförda avvägningar i 
materielplanen till att bli ett Understöds-
kompani. Detta medger en bibehållen 
flexibilitet avseende transportsätt efter-
som dagens burna system, granatkastare 
81/84 och robot 17, bibehålls. Samtidigt 
innebär detta likt försvarsmaktens samt-
liga manöverbataljoner att man når mins-
kade ytor, långa tider i bekämpningscy-
keln, begränsad verkan mot skyddade 
mål och ett fortsatt beroende på olika for-
mer av verkansunderstöd från högre chef.

Amfibiebataljonen enligt slutlig Tak-
tisk, Organisatorisk och Ekonomisk Mål-
sättning (TOEM) 2010 är ett förband som 
är i balans mellan krav på förmåga och 
operativa effekter17 sett till stående indel-
14  Främst SSG 120, förskjutning av 
modifiering av luftvärnssystemet samt modifie-
ring av robot 17 för montering på stridsbåt.
15  För en mer detaljerad beskrivning av 
bataljonen se TifA nr 1 2009. Artikel ”Presen-
tation av Amfibiebataljon 2010” av övlt Roger 
Nilsson.
16  Insatsförmåga E202 enligt FMUP.
17  Ställda nationella krav och de kvali-

ning. Bataljonen har blivit enklare genom 
att delförmågor samt system har utgått 
sett mot tidigare plan. 

Amfibiebataljonen 2014
Följande inriktning har givits från po-
litisk nivå avseende den fortsatta för-
bandsutvecklingen av amfibieförbanden; 
Dagens amfibiebataljon omorganiseras 
till en manöverbataljon med amfibisk för-
måga. Bataljonen skall med viss tillför-
sel av materiel kunna uppträda som lätt 
infanteribataljon i likhet med övriga ma-
növerbataljoner i markstridskrafterna. 
Amfibiebataljonen ska ha fokus på strid 
i kustnära storstadsmiljö och hamnområ-
den och utrustas med materiel inklusive 
stridsbåtar ur nuvarande amfibiebatal-
jon. Amfibiebataljonen ska utvecklas i 
nära samverkan med övriga manöver-
bataljoner. Ett bevakningsbåtskompani 
vidmakthålls.18

Den angivna inriktningen komplet-
teras med följande målbild; Försvars-
maktens nya insatsorganisation bör vara 
intagen 2014. Dock bedöms inte samtliga 
förband vara fullt operativa 2014, främst 
beroende på bristande personaluppfyll-
nad. Regeringen vill understryka att den 
föreslagna utvecklingen mot ett mer till-
gängligt försvar bara kan ske i den takt 
som ekonomin medger.19

Amfbat 2010 ger ett bra utgångsläge 
för att fortsatt utvecklas enligt de prin-
ciper och tider som anges i såväl Reger-
ingens proposition20 som de som anges i 
Försvarsmaktens planering mot 2014 och 
bortom. I den pågående diskussionen om 

tativa krav som Sverige har anmält till EU och 
Nato har tagits hänsyn till.
18  Sid 67 prop. 2008/09:140 Ett använd-
bart försvar.
19  Ibid., sid 13.
20  Ibid.
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fortsatt utveckling mot insatsorganisa-
tionen 2014 skall inte heller glömmas att 
nuvarande materielplan för att fullfölja 
Amfbat 2010 har begränsad handlings-
frihet.

Innebörd och utmaningar
Vad innebär kravet lätt 
infanteribataljon?
Det finns idag ingen tydlig fastställd mål- 
eller kravbild på vad det är som den så 
kallade lätta infanteribataljonen skall 
kunna lösa för uppgifter. I de förarbeten 
som gjordes innan regeringens propo-
sition och Försvarsmaktens så kallade 
30-januariunderlag framkom följande 
huvudprinciper. Det skall vara en myck-
et lätt utrustad bataljon om ca 600 man 
som skall svara på krav att snabbt kunna 
transporteras till ett insatsområde för 
att lösa uppgifter som exempelvis säkra 
styrketillväxt genom säkring av ham-
nar och flygfält, påbörja etablerandet av 
kontroll eller skydda/understödja andra 
enheter/organisationer. Huvudmetoden 
för strid är avsutten sådan och krav finns 
på att kunna skapa och vidmakthålla en 
god lägesuppfattning samt att kunna leda 
in olika former av tyngre verkansmedel 
(exempelvis Direkt flygunderstöd – Close 
Air Support/CAS). Nuvarande svenska 
planeringsmodell för internationella in-
satser skulle innebära att korta tidsför-
hållanden skulle gälla en ny insats alter-
nativt en evakuering/urdragning av en 
pågående. För de långvariga insatserna är 
ju ansvaret för bidragen tidigt och långt i 
förväg utfördelat på förbanden.

För amfibiebataljonen innebär detta en 
fortsatt satsning på lättare materiel som 
med enkla åtgärder och korta tider kan 
flyttas över från stridsbåt till bandvagn 
eller annat fordon. Ett tydligt exempel är 

de lätta ledningssatser på kompani- och 
plutonsnivå som är under införande. Ett 
annat är att tillföra Amfbat 2010 ett tred-
je manöverkompani.

Den mest centrala faktorn avseende ut-
vecklingen är dock mer avseende mjuka 
värden. En fortsatt harmonisering av pro-
cesser och metoder i syfte att hitta de så 
kallade gränssnitten mellan vårt förband 
och markstridskrafternas lednings- och 
funktionsförband för att kunna bilda en 
bataljonsstridsgrupp. Detta är inget nytt 
inom amfibiebataljonen, men våra krav 
på att kunna vara ett styrkebidrag i såväl 
MCC (Maritime Component Command) 
som en LCC (Land Component Com-
mand) ställer vissa unika och avvikande 
krav främst avseende ledningsfrågor.

Min slutsats är att det centrala i hela 
frågeställningen är att hitta en fungeran-
de metod för att ha kort tid för ”ombe-
styckning” från amfibiebataljon till lätt 
infanteribataljon med tillförda resurser. 
Detta med anledning av att det är för-
mågan till amfibiestrid i den specifika 
miljön, d.v.s. huvudförmågan, som är den 
dimensionerande faktorn för nyttjandet 
av ordinarie utbildnings- och övnings-
tid. Att dagens amfibiesoldater redan har 
denna förmåga bevisades inte minst av 
insatsen i Tchad under 2008.

Personalförsörjning och utbildning
• Manöverbataljonerna och funktions-

förbanden ska vara väl samövade på 
olika nivåer samt ha utvecklat gräns-
snitt för att säkerställa hög använd-
barhet, tillgänglighet och förbands-
anda.21

• Majoriteten av militära insatser ge-
nomförs inom ramen för gemensam-

21  Sid 11 prop. 2008/09:140 Ett använd-
bart försvar.
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ma operationer där en nära samver-
kan och koordinering mellan armé-, 
marin- och flygstridskrafter är nöd-
vändig.22

Citaten ovan återkopplar till en del till 
innebörden av operativ tillgänglighet och 
flexibilitet. Dessa båda begrepp utgår 
från att våra olika förband är väl utbilda-
de och övade utifrån sin huvudförmåga. 
Genom detta skapas förutsättningen för 
att kunna kombinera de olika styrkor och 
begränsningar som respektive förband/
system har vid en gemensam insats. För-
utsättning är att det finns en kompetens 
och professionalism i kombination med 
erfarenhet av sitt förband/system hos per-
sonalen så att den efterfrågade effekten 
av en koordinerad gemensam insats kan 
nås. En förutsättning för att nå den nivån 
är att det över tiden finns en tillräcklig 
och balanserad personalsammansättning 
samt fördelning mellan stående och kon-
trakterade officerare, specialistofficerare 
och soldater i förbanden. Inom ramen 
för pågående arbeten avseende samman-
sättningen av insatsorganisationen sett 
mot tillgängliga resurser ges idag olika 
former av ramstyrningar. För manöver-
bataljonerna och den gemensamma näm-
naren lätt infanteribataljon är det ATS 
(Armé Taktiska Staben) genom MSS 
(Markstridsskolan) som har ansvaret för 
utvecklingsarbetet. 

De personalramar som idag är aktuella 
för amfibiebataljonen är fullt acceptabla 
förutsatt att det finns en acceptans för att 
manöverbataljon med amfibisk förmåga i 
sitt grundutförande kommer att utanför 
kärnan i form av de lätta infanterifunk-
tionerna avvika från de inom markstrids-
krafterna övriga bataljonerna. Detta just 
i syfte att säkerställa den amfibiska kom-

22 Ibid., sid 40.

petensen. En för hårt driven övrig lik-
riktning i indelning i kombination med 
funktionsvisa styrningar, exempelvis 
sjukvårdstjänst och logistik, riskerar att 
vid tillämpandet av ramstyrning inne-
bära att vi inte kan nå upp till krav som 
amfibieförmågan ställer. Konsekvensen 
av en sådan utveckling skulle innebära 
att den givna förbandsutvecklingsin-
riktningen och den av regeringen efter-
frågade förmågan inte kommer att nås. I 
stället för en manöverbataljon med amfi-
bisk förmåga skapas ett icke efterfrågat 
marininfanteri.

Naturligtvis innebär ramstyrningen att 
vi har ett krav att finna en lösning som 
svarar upp både mot kraven att utgöra 
amfibiebataljon och lätt infanteribataljon. 
Lösningen finns i främst i hur och var vi 
kan se möjligheter till dubbla kompeten-
ser med anledning av det nya personal-
försörjnings- och utbildningssystemet. 
”Personalomsättningen görs löpande. 
Personalen roterar in och ut ur förbanden 
vid lämpliga tidpunkter.”23 

Min uppfattning är att den mest rim-
liga lösningen är att ge båtbesättningarna 
en dubbelkompetens i form av förarbe-
vis på bandvagn för att möta det ökade 

23  Sid 11 prop. 2008/09:140 Ett använd-
bart försvar.

Bandvagn under urlastning från sväva-
re. Foto: Författaren.
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kravet på landrörlighet24 genom tillförsel 
av fler antal fordon inför en insats. Detta 
grundar jag på att bataljonen som lätt 
infanteribataljon även själva skall lösa 
striden/insatsen avsuttet. Vagnarnas roll 
är främst åstadkomma en splitterskyd-
dad rörlighet och även kunna understödja 
med direktriktad eld från tunga under-
stödsvapen i olika former, vilket innebär 
att det är på samma sätt som vi leder och 
nyttjar våra stridsbåtar i rollen som amfi-
biebataljon. 

Den största utmaning, eller det största 
hotet, jag idag kan se inte bara för amfi-
biebataljonen utan hela Amfibiekåren är 
balansen mellan insatsdel och stöddel. 
Intill för ca sex månader sedan fanns det 
en tillräcklig balans mellan dessa båda 
delar. I nuvarande underlag avseende 
stöd, den så kallade organisation 2011, är 
det inte en balans för Amfibiekåren. I och 
med amfibiebataljonen är ett singulärt 
förband och inte har någon egen högre 
taktisk ledningsnivå (brigad) i insats-
organisationen uppstår en obalans som 
inte finns vid något annat förband, utöver 
bevakningsbåtskompaniet. Min bedöm-
ning är att konsekvensen blir att vi inte 
kan leva upp till det sammanlagda kra-
vet på tillgänglighet i beredskapstrappan 
som ställs samtidigt med övriga krav som 
exempelvis utbildningsstöd och beman-
ningsuppdrag. Risken för en marginali-
sering av Amfibiekåren och den samlade 
nationella marina förmågan är stor.

Användbarhet
• Att skapa unik förmåga för att olika 

geografiska insatsområden är kost-
samt och ska i möjligast mån undvi-

24  Redan i dagens amfibiebataljon, 
Amfbat 2010, finns det 8 stycken splitterskyd-
dade bandvagnar (Bv 309) med besättning som 
utgör bataljonschefens resurs.

kas. Insatsorganisationen ska därför 
utformas med förmåga att lösa de 
operativa behov som kan identifieras 
i Sverige samt i och utanför närom-
rådet.25

Nationellt och regionalt
Sedan bildandet av Kustartilleriet har 
ställda uppgifter, Sveriges geografi och 
klimat påverkat såväl utformningen av 
amfibieförbanden som skapat det speciel-
la mindset som finns hos personalen. För 
att kunna lösa uppgifterna i vår specifika 
miljö krävs att snabbt kunna anpassa sig 
efter gällande förutsättningar och ett la-
garbete byggt på ömsesidigt förtroende. 
Detta har lett till en förbandsanda och 
vilja att alltid lösa ställda uppgifter uti-
från en positiv inställning. Lös uppgiften 
med tillgängliga resurser och därefter 
fundera över vad du helst skulle vilja ha 
haft.

Dagens huvuduppgifter ta/etablera/
utöva eller bestrida kontroll i tilldelat om-
råde har lett fram till ett krav att kunna 
leda och samordna insatser i fyra dimen-
sioner (under- och över ytan, på land samt 
i luften). Dessutom finns kravet att kunna 
genomföra manöver och insatser på såväl 
land som på vatten med ingående enhe-
ter. Efterhand som krigsorganisationen 
har minskat i storlek har denna förmåga 
till amfibiestrid förts längre ned avseende 
ledningsnivåer för idag ligga på batal-
jonsnivå.

Kraven som ställs har lett fram till 
ett taktiskt koncept som innebär att den 
svenska amfibiebataljonen är optimerad 
för att genomföra uthålliga insatser, oav-
sett konfliktnivå, i den så kallade medieö-
vergången mellan hav och land. Idag är 
detta i en internationell jämförelse tämli-
25  Sid 52 prop. 2008/09:140 Ett använd-
bart försvar.



63

gen unikt. I de flesta andra nationer är am-
fibieförbanden delade i en lätt infanteridel 
(Marines) och en sjödel (Amphibious) 
som omfattar såväl stora amfibiefartyg 
som olika slag av mindre båtar och farkos-
ter. Detta eftersom huvudfokus har varit 
att passera medieövergången för att lösa 
uppgifter på markarenan.

För nationella och regionala insatser 
finns det redan idag genom samarbetet 
med Nylands brigad den gemensamma 
amfibiestridsgruppen (Swedish Finnish 
Amphibious Task Unit - SWEFIN ATU). 
I den dagliga övningsverksamheten an-
vänds även samarbetet för att nå en större 
förbandsmassa i syfte att öva bataljons-
nivå. Samarbetet har även lyfts fram i det 
utökade nordiska försvarssamarbetet26 
som ett mycket bra och konkret exempel 
på att det går att ta fram gemensamma 
styrkor för krishantering även på låg nivå. 
Ett fortsatt utökat nordiskt samarbete 
är en väg för att möta både uthållighet i 
dagens insatser som den mer långsiktiga 
säkerhetspolitiska utvecklingen. Skall en 
sådan lyckas kommer det krävas ett tyd-
ligt politiskt mandat som ger trovärdighet 
och att Norge konkret bidrar med enheter. 
Sett till dagens förmågor och system skul-
le detta ställa störst krav på Finland att än 
mer anpassa sig såväl doktrinärt som ma-
terielmässigt mot i ett första steg Sverige.
Internationellt
Amf 1 har redan idag, utöver samarbe-
tet med Nylands brigad, ett formalise-
rat utbildnings- och övningsutbyte med 
USA, Storbritannien och Nederländerna. 
Samarbetet har inledningsvis haft fokus 
på stridsbåtssystemet och höghastighets-
navigering eftersom båda sistnämnda 
26  ”Nordisk samarbeid om utenriks- og 
sikkerhetspolitikk”, Forslag overlevert de nord-
iske utenriksministrene på ekstraordinært nord-
isk utenriksministermøte, Oslo 9. februar 2009

länderna har ett intresse av en eventu-
ell anskaffning av stridsbåten. USN har 
idag anskaffat ett antal licenstillverkade 
stridsbåt 90 som benämns Riverine Com-
mand Boat (RCB).

Det i omvärldsanalysen angivna ame-
rikanska, brittiska och holländska intres-
set för riverine operations, skyddet av 
fartyg samt rörelser till och från dessa 
under en amfibieoperation har lett fram 
till ett mer utvecklat samarbete. Enligt 
min uppfattning efter diverse samtal och 
utbyten med såväl hög som låg nivå inom 
de olika nationerna finns det olika behov 
där vår svenska amfibieförmåga är ef-
tersökt. Det tydligaste exemplet på detta 
i närtid är den holländska förfrågan om 
ett gemensamt svenskt-holländskt styr-
kebidrag till Operation Atalanta utgående 
från LPD Johan De Witt. En annan tydlig 
indikation är den gemensamma övningen 
som planeras i höst med LPD Rotterdam 
och en svensk amfibieenhet som syftar till 
operativt evaluera och klargöra Rotterdam 
för insatser.

Samtidigt är det min uppfattning att vår 
strikt nationella förmåga inte är tillräcklig 
för att bli en attraktiv partner för större el-
ler mer uthålliga amfibieinsatser. Ett sätt 
är nå detta mål är att fokusera mot Stor-
britannien och Nederländerna för båda 
nationerna har brister i, eller avsaknad 
av, förmågor samt kapaciteter som vi har. 
Detta i syfte att ingå som en del i en brit-
tisk/holländsk ATU alternativt på bilateral 
basis med någon av nyss nämnda nationer. 
Vid exempelvis Brigadgeneral R Verkerk 
RNLMC besök vid Amf 1 våren 2009 ut-
tryckte han tydligt intresse för helheten i 
vårt bataljonskoncept och även konkret 
spaningsförmågan vid Kustjägarkompa-
niet. De båda nationerna har främst det 
vi saknar d.v.s. amfibiefartyg (LPD) som 
kan användas för såväl transport som 
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Forward Operating Base (FOB). Där den 
sistnämnda funktionen eller förmågan är 
det som är den centrala. Genom de pla-
nerade samövningarna och eventuella 
gemensamma insatser i närtid kan även 
visa hur ett nyttjande av kommande L 10 
skulle kunna ske inom ramen för krishan-
tering. 

Ett annat sätt till en trovärdig kom-
pletterande styrka som de båda länderna 
skulle se som ett tillskott är enligt min 
uppfattning en nordisk amfibiestridsgrupp 
av bataljonsstorlek utgående från dagens 
SWEFIN ATU. Om ett sådant mandat el-
ler vilja inte finns är det min bedömning 
att vi kommer att hamna i två parallella 
spår eller måste välja något spår. Ur ett 
strikt amfibiskt perspektiv sett mot bibe-
hållen och utvecklad nationell amfibisk 
förmåga är det första alternativet som är 
mest givande. 

Sammanfattning
Sverige har idag, tack vare de krav som 
vår geografi och klimat ställer, en unik 
och mycket efterfrågad förmåga i da-
gens amfibiebataljon. Vårt geografiska 
läge och beroende av transporter över 
hav kommer även fortsatt vara en för-
utsättning för nationell utveckling, väl-
stånd och säkerhet. Detta beroende och 
dessa förhållanden är något som delas av 
många andra nationer.

Dagens amfibiebataljon går genom så-
väl den utpekade politiska som militära 
utvecklingen en mycket positiv framtid 
tillmötes. Bataljonen skall utvecklas mot 
en av de stående manöverbataljonerna 
som skall utgöra grunden i Försvarsmak-
ten. Detta skall ske utgående från den 
amfibiska förmågan och att fortsatt vara 
en del av de marina stridskrafterna.

Stridsbåtar under lösande av uppgifter med ambibiefartyg som bas.
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Men, genom ett kortsynt och landfo-
kuserat resonemang utifrån dagens och 
gårdagens personalförsörjnings- och ut-
bildningssystem hotas möjligheten att 
en tillräcklig och trovärdig nationell am-
fibisk förmåga bibehålls som svarar mot 
ställda krav. 

I detta inträdesanförande förda resone-
mang och givna huvudprinciper för den 
fortsatta utvecklingen av amfibiebatal-
jonen bedöms såväl den kortsiktiga som 

mer långsiktiga tidshorisontens behov 
säkerställas. Samtidigt måste det till för-
nyade studier och en förnyad målbild för 
det mer långsiktiga utvecklingen bortom 
insatsorganisation 2014, detta är något 
som idag saknas.

Stolta, välutbildade och professionella 
amfibiesoldater är en förutsättning för 
att leva upp till de krav som dagens och 
morgondagens insatsmiljö ställer, inte ett 
marininfanteri.

Stolta, välutbildade och professionella amfibiesoldater är en förutsättning för att 
möta kraven från dagens och morgondagens insatsmiljö.
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Orientering från bibliotekarien
From 1 jan 2010 har Nicolas Ellis gått i pension. Han har varit oss behjälplig i drygt 
12 år. Det är han som har sett till att våra böcker, handskrifter, artiklar i TiS mm. är 
katalogiserade på ett förtjänstfullt sätt. Och allt detta är nu sökbart för envar på nätet 
via http://asp.bicsv.se/koms Denna förändring innebär att bibliotekets öppettider in-
skränker sig till ca 5 tim per vecka.

Mina uppgifter och resurser kommer nu att kraftsamlas till att hålla öppet, möta 
och serva kunder samt katalogisera böcker mm.

Vi plockar nu under våren fram lite litteratur över ämnet Engelska flottan har sik-
tats i Östersjön, Vinga och på Hanö under perioden 1808-1812. Det var i år 200 år 
sedan engelsmännen med admiral Saumarez baserade i Hanösund, på Hanö och far-
vattnen runt omkring. 
Välkommen, önskar Rolf Edwardson

Biblioteket har 
tfn & fax: 0455-25993 

e-post: library@koms.se
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Ledamoten
PATRIK SELLING

Kommendörkapten Patrik Selling tjänstgör sedan februari 2008 
i Bryssel i staben för ordföranden i EU:s militärkommitté.

Efter Lissabonfördraget: Möjligheter och 
perspektiv
I en tidigare artikel i TiS 5/08 beskrev jag ESDP (nuvarande CSDP) utveckling och 
läge. Efter två år i Bryssel och med Lissabonfördraget som realitet, känns det re-
levant att inte bara försöka beskriva situationen utan även ge lite mer analys och 
problematisering, utifrån en lokal synvinkel. EU:s signum och, förhoppningsvis, 
styrka avseende krishantering är användandet av de civila verktygen, i samverkan 
med de militära. Under de senaste årens operationer och missioner, har civilt och 
militärt använts så samordnat som möjligt och alla möjligheter har utnyttjats maxi-
malt. I och med Lissabonfördraget så öppnas nya möjligheter, men vilka är dessa 
möjligheter? Vilka problem har upptäckts och vad kan vi göra åt dem?

Först något om den aktuella situationen 
på plats: Lissabonfördraget trädde i kraft 
den 1/12 2009. Herman Van Rompuy 
blev Ordförande i Europeiska rådet och 
Catherine Aston tillträdde som Europe-
iska unionens representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik (HR). Ashton 
kommer att leda the European External 
Action Service (EEAS), eller ”Den eu-
ropeiska avdelningen för yttre åtgärder” 
som den översatts till, d.v.s. den europe-
iska utrikesförvaltningen, som för tillfäl-
let byggs upp och som bedöms vara i full 
drift tidigast under hösten i år. Spaniens 
ordförandeskap är officiellt en över-

gångsfas där det nya och det gamla blan-
das i väntan på att HR får ordning på sina 
funktioner och sin stab. Under sådana 
här perioder finns det utrymme för tolk-
ningar och initiativ. Vissa länder arbetar 
nu för att medlemsstaternas sexmånaders 
ordförandeskap skall finnas kvar även 
inom ramen för Säkerhets- och Försvars-
politik (CSDP)1. Vissa andra ser det som 
ett hot mot Lissabonfördraget och vill 
ta bort ordförandeskapet inom CSDP så 
fort som möjligt. Frågan är vem som skall 
1  Inom samtliga andra områden, utom 
CSDP, finns sexmånadersordförandeskapet 
kvar.
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göra jobbet: Sverige som ordförande tog 
ju ner många tjänstemän från Stockholm 
och drev ett ambitiöst program i syfte att 
driva unionen framåt, och med gott re-
sultat. Nu kommer initiativet och arbets-
bördan att flyttas mot Bryssel. Här finns 
en risk att avståndet mellan Bryssel och 
huvudstäderna ökar och att det blir ännu 
mer ”vi och dom”. Samtidigt riskerar den 
energi och de initiativ som varje med-
lemsstat stod för att gå förlorad. Nu är det 
upp till medlemsstaterna att mer kontinu-
erligt bidra med kraft och idéer. Många 
delar i Lissabonfördraget är oklara, bl.a. 
flera av de nya verktygen för CDSP så-
som Solidaritetsklausulen2, Klausulen 
om skyldighet till ömsesidigt stöd och 
bistånd (“the Mutual Assistance clause”), 
Permanent Strukturerat Samarbete och 
artikel 41 om en Startfond.  Samma gäl-
ler även de exakta uppgifterna för HR 
och Ordföranden i Europeiska Rådet. 
Detaljerna kommer att växa fram längs 
vägen, och en klarare bild om vart vi är 
på väg kommer förmodligen först framåt 
senhösten. Här skall kort beskrivas fyra 
områden: Utrikespolitik och ”Grand 
Strategy”, Interna och externa hot, Civil-

2  Ej att förväxla med den svenska soli-
daritetsförklaringen.

militär samverkan och slutligen, Verktyg 
för krishantering.

Utrikespolitik och Grand 
Strategy 
Samtidigt som EU arbetat mycket med 
metodfrågor de sista åren (missioner, 
operation, planering, genomförande etc.) 
så har man inte en fungerande gemen-
sam utrikespolitik. Vissa förespråkar en 
EU Grand Strategy, som beskriver EU:s 
övergripande globala intressen, och hur 
och med vilka verktyg dessa intressen 
skall värnas och tillvaratas. En övergri-
pande strategi är en viktig del för att få 
EU:s olika organ att samarbeta effektivt. 
Tidigare var utrikesfrågorna splittrade 
mellan Rådet och Kommissionen.  I och 
med att EU snart kommer ha en utrikes-
förvaltning ledd av en High Representa-
tive, med ambassader i alla länder och ett 
ansvar för EU:s utrikes- och säkerhetspo-
litik, finns nu en möjlighet att börja for-
mulera en övergripande politik och stra-
tegi.3 Det kommer inte att ske över en natt 
och här krävs en balansgång: Att tydligt 
driva EU:s intressen kan förändra synen 
på EU som internationell aktör. Opera-
tion ATALANTA är ett bra exempel där 
olika typer av intressen sammanfaller på 
ett konstruktivt sätt. Lissabonfördraget 
kommer att utvecklas efterhand och det 
största motståndet kommer att vara på 
det psykologiska planet: Tjänstemän i de 
olika strukturerna kommer inte att tän-
ka och agera i nya banor per automatik. 
Utöver det ska även medlemsländerna bli 
eniga och eftersom flertalet EU-länder 
också är medlemmar i NATO, så måste 
en EU-strategi stå i någon slags relation 
3  Kommitten för Säkerhet- och Utri-
kespolitik, KUSP, för också en permanent ord-
förande, vilket bör bidra till ökad långsiktighet i 
krishanteringsfrågor.

Cathrione Ashton, Vicepresident i EU-
kommissionen och ansvarig för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik.
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till NATO:s nya strategiska koncept.

Intern och extern säker-
het, interna och externa 
hot 
Delningen mellan kommission och Rådet 
har sin grund i att polisiära frågor han-
teras inom (och utom) EU-området men 
CSDP, d.v.s. militär krishantering, får en-
dast ske utanför EU-länderna. Detta i sin 
tur bygger på ett synsätt att det är olika 
typer av säkerhet och hot innanför och 
utanför. I många länders säkerhetslös-
ningar har ju polis och militär tydliga rå-
gångar. Efter 9/11 och terrordåden i Mad-
rid så kan detta ha ändrats: Det finns inte 
längre fysiska gränser för hot och säker-
het.4 Följaktligen är vissa av uppgifterna 
också gränslösa: EU:s doktrin beskrivs 
bl. a som ”The responsibility to protect” 
och ”Human Security”. Lissabonfördra-
get raserar de s.k. pelarna och möjliggör 
i teorin en övergripande syn på hot och 
säkerhet, och därmed ökad koordinering 
mellan EU:s olika organ. Två faktorer 
kvarstår: Fortfarande skall CSDP stå un-
der medlemsländernas beslut i konsen-
sus, samt, som tidigare nämnts, även om 
pelarna är borta i teorin så lever de i EU:s 
dagliga arbete och förändring kommer 
att ta tid. Det förstnämnda, konsensus, 
är inte ett problem egentligen. Tvärsom 
så är de flesta mer och mer överens om 
att alla 27 måste vara med, annars tappar 
EU delar av sin legitimitet och därmed 
sin framtida effektivitet. Ett högfarts-EU 
och ett lågfarts-EU är knappast att vänta. 
Däremot ställs frågan om all militär verk-
samhet verkligen är CSDP: Militären kan 
ju t ex stödja i uppbyggandet av maritim 

4  Hoten beskrivs övergripande i Sä-
kerhetsstrategin från 2003 och i dess tillägg från 
2008.

övervakning inom EU: Är det då CSDP 
eller inte? Vissa svarar här med ryggmär-
gen och andra är mer öppna. 

Civil-militär samverkan 
The Comprehensive Approach (CA), som 
det också benämns, innehåller komplexa 
frågeställningar. Dels så tänker vi kan-
ske på hur olika aktörer samverkar i en 
krishärd? Men för EU ligger problemet 
i Bryssel: Hur samverkar civil och mili-
tär i EU:s strukturer? Och hur samverkar 
civil med civil, exempelvis mellan han-
delspolitik och biståndspolitik? Det är i 
huvudsak en Top-Down fråga i två plan: 
civil-militär och civil-civil samverkan 
inom Rådet och därefter mellan Rådet 
och Kommissionen. Förhoppningen är 
att External Action Service kan hantera 
hela problematiken inom samma organi-
sation. Dels så är intresset från den civila 
sidan minst sagt ljummet. Den militära 
sidan har börjat visa välvilja och flera in-
ser behovet, men de civila vill inte vara 
beroende av militären. Militära resurser 
stödjer idag effektivt flera civila missio-
ner och för den civila sektorn är detta en 
svaghet som man raskt vill bygga bort. 
Hellre det än att gå och fråga efter saker 
som redan finns. 

Den militära personalen i EU är en 
ganska liten del, ca 250 personer av totalt 
kanske drygt 25 000 anställda, vilket gör 
att kunskap om militära förmågor saknas 
på flera ställen. Man vet helt enkelt inte 
vad man skulle kunna använda militä-
ren till. Det saknas också bra målbilder 
och konkreta förslag hur civil och militär 
skulle kunna samverka. En metod kan 
vara att fokusera på områden där flera 
EU-organ är aktiva och har intressen, 
exempelvis Logistik, Underrättelsetjänst, 
Ledning, Samband, Maritim Politik osv. 
och där försöka hitta pragmatiska lös-
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ningar och samarbeten, dvs. en typisk 
Bottom-Up metod.

Det kommer det att ta tid att utveckla 
en konkret Comprehensive Approach 
och här behövs en bred ansats med ett 
tydligt ledarskap att bryta gamla möns-
ter, påbörja nya koncept, skapa pilot-
projekt samt förverkliga erfarenheterna 
från civil-militära missioner. Sveriges 
satsning på maritim övervakning under 
det svenska ordförandeskapet, tillsam-
mans med lärdomarna från Operationen 
EUNAVFOR ATALANTA, kan vara två 
bra exempel.

Verktyg 
Om EU skall lyckas förena sig i en ge-
mensam utrikespolitik och genomföra 
en koordinerad ansträngning, krävs bra 
verktyg. Önskelistan är inte ny, men 
den har fått förnyad aktualitet i och med 
Lissabonfördraget. Utan en kompetent 
struktur så är inte fördraget till mycket 
nytta. Detta måste även de mest EU-
skeptiska medlemsländerna ha insett när 

de sade Ja till fördraget. Först så behövs 
en utveckling av de europeiska försvars-
förmågorna  (EDA har fått en förstärkt 
roll i det nya fördraget) och bristerna 
är väl kända: Det handlar om strategisk 
transportförmåga, ledningsförmåga, för-
bättrad logistikfunktion, helikoptrar och 
liknande som är bristvara sedan många 
år. Ansvaret ligger i huvudsak på de en-
skilda medlemsländerna. Vad gäller för-
bättring inom EU-strukturerna så beto-
nas betydelsen av att ta till vara synergier 
mellan civil och militär kapacitetsutveck-
ling, att utveckla en autonom europeisk 
förvarnings- och underrättelsetjänst, 
med tillhörande sensorer, samt att skapa 
en permanent planerings- och lednings-
struktur.

Civil-militär kapacitetsutveckling 
handlar om att tänka nytt och att kunna 
använda civila delar i militära missioner 
och tvärtom, men också att kunna byta 
Lessons Learned mellan varandra. Vad 
avser underrättelsetjänst så handlar det 
om att skapa ett informationsnät av de 

Det italienska örlogsfartyget ITS ETNA under ett eskortuppdrag inom EU NAVFOR 
ATALANTA.
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”nya” EU-ambassaderna (de uppgrade-
rade EU-delegationerna), nya sensorer 
som exempelvis förbättrade satelliter och 
en förbättrad samverkan mellan EU:s ci-
vila och militära underrättelsefunktioner. 
Detta är traditionellt känsliga frågor.

Ledningsfrågan är ett välkänt trätoäm-
ne. Som ”etapp 3” i utveckling ev EU:s 
planerings- och genomförandeförmåga, 
föreslog Frankrike 2008 uppsättandet av 
Crisis Management Planning Directorate 
(CMPD). Där samlas nu all strategisk pla-
neringskunskap från de militära och ci-
vila krishanteringsavdelningarna (DGE 
8 och DGE 9) samt Civ/Mil cellen från 
EUMS. CMPD kommer, bl.a., ha ansvar 
för strategisk planering fram till det s.k. 
Crisis Management Concept, vilket är 
det politiska underlaget som föregår den 
operativa planeringen. Just nu i februari 
2010 överförs Civ/Mil-cellen från EUMS 
till CMPD. Nu kan civil-militär planering 
ske gemensamt. Med CMPD hoppas man 
lösa halva problemet, dvs. att förbättra 
civil-militära samverkan. 

Halva (minst) problemet återstår: kva-
liteten i produkterna, inklusive en tro-
värdig förmåga till snabbinsats. För att 
uppnå detta har det länge pratats om ett 
permanent militär-strategisk högkvarter 
(OHQ) men av politiska skäl har detta 
inte varit möjligt att sätta upp. Ett aktu-
ellt förslag är ett civilmilitärt OHQ. Idén 
är att skapa ett permanent OHQ som är 
både civilt och militärt, eventuellt med 
två chefer i tandem. Idag sätts ett mili-
tärt OHQ upp för varje enskild operation. 
Detta för att ”undvika duplicering” med 
NATO. Men konsekvensen blev att fem 
länder idag tillhandahåller var sitt (vi-
lande) OHQ, att NATO är berett att leda 
(vilket de gör idag i operation ALTHEA) 
samt att EUMS har en ledningscentral 
(OPSCEN) som med hög beredskap kan 

leda mindre insatser. Den dupliceringen 
(eller septupliering) var tydligen av en ac-
ceptabel sort … Problemet med dessa 7 
varianter är att ingen av dem får hålla på 
med planering av framtida operationer: 
Den verksamheten skall ske först när EU 
bestämt sig för att en operation är nära 
förestående. Detta är, enligt en uppgift 
från en tidigare Operation Commander, 
helt oprofessionellt. Fördelarna med ett 
permanent högkvarter är att det dels har 
en konstant hög beredskap för insats, och 
att  det dels samtidigt kan skapa långsik-
tig kunskap och kompetens om tänkbara 
insatsområden och de militära förutsätt-
ningarna. Detta konstaterande måste 
framstå som oerhört banalt för majorite-
ten av läsekretsen, och ändå ser vi ingen 
trovärdig lösning i närtid. En positiv ut-
veckling av ledningsfrågan finns i inte in-
byggt i Lissabonfördraget utan kommer 
att kräva en politisk överenskommelse 
mellan de tre stora, och kanske några till.

Övriga aspekter 
I övrigt finns fler aspekter som kommer 
att påverka utvecklingen och viktigast 
är konsekvenserna av den ekonomiska 
krisen. Länder kommer att ytterligare 
minska sina försvarsbudgetar och sina in-
vesteringar i nödvändig försvarsmateriel. 
Det kan vidare leda till ökad nationalism 
(just det som EU är till för att motverka) 
och beredvilligheten att delta i operatio-
ner kan komma att nedgå. EU måste visa 
sig nyttig och hjälpa till att hitta gemen-
samma kostnadseffektiva lösningar. Ut-
vecklingen av EU:s strategiska partner-
skap, främst med USA och NATO, kan 
ha betydande inverkan på framtida möj-
ligheter. ”The Obama experiment” och 
NATO:s nya strategiska koncept kommer 
att innebära nya möjligheter för EU, men 
också åtaganden och ansträngningar. 
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Sammanfattningsvis 
EU lutar sig inte tillbaka och vilar på 
gamla framgångar, tvärsom: Syftet med 
Lissabonfördraget är att utveckla hela 
unionen som global aktör, även avseende 
säkerhetspolitiken, och man har satt höga 
mål. De viktigaste områdena är att öka 
den politiska och strategiska samsynen 
i unionen, att minska bristen av militära 
och civila resurser, att förverkliga en reell 
civil-militär samverkan, samt att förbätt-
ra ledningsstrukturen. Lissabonfördraget 
ger goda möjligheter till utveckling av 
EU:s förmåga till krishantering i alla for-

mer, men denna kommer inte att komma 
med automatik, främst p.g.a. att det tar 
tid att förändra de olika delarnas age-
rande. Det ekonomiska läget kan försvåra 
utvecklingen men samtidigt kanske även 
verka som en drivkraft till förändring och 
en utveckling av civil-militära synergier 
och effektivare resursutnyttjande.

EU står inför stora utmaningar med 
både stora hinder och risker, men också 
med möjligheter till stora vinster och 
framgångar. Avgörande är som alltid de 
enskilda medlemsstaternas engagemang 
och satsningar.
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On Naval Warfare
Inaugural speech (inträdesanförande) held at the Royal Society of Naval Scienceś  
extra meeting at the Swedish National Defence College on the 4th of March, 2010.

The first navies were established by the ancient Cretans and Egyptians. The first 
record of a naval battle was in 1210 BC when the fleet of the Hittite King Suppiliuma 
II burned the ships of the Cretan fleet. The naval vessels reportedly took part in the 
siege of Troy (near Dardanelles today) conducted by the Achaeans and their Greek 
allies against the Trojans and their allies in 1194–1184 BC. That conflict was fought 
over who would control the only route linking the Mediterranean and the Black 
Sea. The destruction of Troy removed hostile control of the Hellespont and probably 
provided an outpost for the greater security of the Greek trade. The beginnings of 
the more organized actions at sea were during the Persian Wars (492–449 BC).1 One 
of the first and the most decisive naval battles was at Salamis (island in the Saronic 
Gulf, near Athens) in 480 BC when the Greek fleet of about 365 triremes destroyed 
some 200 (out of 600–800) Persian ships. This great victory ended the Persian inva-
sion of Greece and changed the history of the world.

Purpose
In the past, the navies were primarily em-
ployed for control of sea communications 
used for either military or commercial 
purposes. An attack on the enemy’s sea-
borne commerce was an indirect way of 
striking at his national life. A naval vic-
tory was considered useless if it did not 
result in changing the conditions for the 
conduct of seaborne trade of the victor.2 
Today, the main roles and the missions of 

a navy are more diverse than they were 
in the past. In generic terms, the navies 
essentially exist to provide support to the 
armies and to weaken the enemy’s mili-
tary-economic potential at sea and secure 
uninterrupted flow of friendly maritime 
trade. Their main operational tasks are 
to obtain/maintain control of a given part 
of a maritime theater or deny the same to 
the enemy, sustain friendly forces ashore, 
and prevent invasion by the enemy.
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Nature 
In general, “nature of war” refers to those 
constant, universal, and inherent quali-
ties that ultimately define war throughout 
the ages, such as dominant role of policy 
and strategy, psychological factors, irra-
tionality, violence, uncertainty, friction, 
fear, danger, chance, and luck. The na-
ture of war is essentially unchangeable 
regardless of the changes in the politi-
cal, social or economic environment, or 
technological advances. For Carl von 
Clausewitz (1780–1831) war was not 
merely an act of policy, but a true politi-
cal instrument, a continuation of political 
intercourse carried out by other means.3 
Hence, a war must serve the aims of pol-
icy, not the reverse.4 The highest politi-
cal leaders should never lose sight of the 
war’s ultimate objectives.5

Successful conduct of a war in mo-
dern times required the employment of 
all services of the armed forces. Thus, 
war at sea cannot be considered as some-
thing in isolation from the war on land 
and in the air. Experience gives practi-
cally no example where a war was solely 
conducted by the navies. Perhaps, the 
closest to purely naval war were the Ang-
lo-Dutch wars in the seventeenth century 
(1652–1654, 1665–1667, 1672–1674). The 
political objective determines the role 
and relative importance of each service 
in a war.6 A successful outcome of war 
requires the closest cooperation among 
the services (“jointness”). Because the 
outcome of the war is on land, the navies 
and air forces  play a supporting role. At 
the same time, experience in the modern 
era shows that a high-intensity conven-
tional conflict cannot be ultimately won 
without control of the sea and the air. 

Like warfare in general, naval warfare 

is shaped by human nature, the complexi-
ties of human behavior, and the limita-
tions of human and physical conditions. 
The material and psychological  aspects 
of a war form an organic whole. They are 
inextricably linked.7 In contrast to war 
on land, war at sea (and war in the air) 
is directed to a greater extent against the 
enemy’s materiel. Nevertheless, to para-
phrase Clausewitz, war at sea cannot be 
considered in purely material terms. The 
employment of one’s naval forces is never 
directed against material force alone but 
is always aimed simultaneously at moral 
forces.8 

Naval warfare is in its very essence 
identical to the nature of war as described 
by Clausewitz. Yet there are also some 
significant differences in emphasis due 
to the characteristics of the physical envi-
ronment in which war at sea is conducted. 
The sea is barren of humans. Hence, for 
the most part the elements of the situation 
at sea are physical (tangible) or quantifi-
able in their nature. Correspondingly, the 
role and importance of intangible (“ab-
stract”) or hard-to-quantify elements are 
generally smaller than in war on land. 
However, this is generally less true in 
the littorals, where the sea/ocean and the 
landmass with its human habitat inter-
sect.

Like any war, war at sea is full of fric-
tion. Friction consists of the infinite num-
ber of unforeseen things, large and small, 
that interfere with all activities in war.9 
It encompasses uncertainties, errors, ac-
cidents, technical difficulties, and the 
unforeseen, and their effects on one’s de-
cisions, morale, and actions.10 The prin-
cipal causes of friction in naval warfare 
are more often materiel related. Because 
of the high complexity of modern war-
ships and naval aircraft the chances that 
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something will not work as designed, 
such as the malfunctioning or complete 
breakdown of machinery or weapons 
and their associated sensors and equip-
ment, are rather high. In addition, the 
high unpredictability of oceanographic 
occurrences, and the effect of weather/
climate, accentuates the factor of fric-
tion. The human-related sources of fric-
tion in naval warfare include wrong as-
sumptions about the enemy’s intentions 
and actions/reactions, inaccurate and/
or untimely information, inadequate lo-
gistical support and sustainment, poorly 
protected lines of supplies, incompetent 
higher and/or subordinate commanders, 
unclear and ambiguous orders, and clear 
orders misinterpreted by subordinates or 
superiors. Other factors that contribute to 
friction in combat are personal animosity 
between commanders and poor relation-
ships between the commanders and their 
subordinates.

In general, advanced technologies to-
day can timely detect and track move-
ments of large surface ships and aircraft 
on the open ocean. Detection of sub-
marines and mines is generally a much 
greater problem. This is especially the 
case in the littorals and in shallow water. 
Technology is of little or no help in ob-
taining information that really matters, 
such as the enemy’s intentions and ac-
tions/reactions, willingness to fight, state 
of combat readiness, morale and disci-
pline, and many other hard-to-quantify 
elements of the situation. The uncertain-
ties and imperfections in the knowledge 
of the situation on which the commander 
has to base his decisions and actions can 
never be fully mastered, no matter how 
advanced technology is. Also, uncer-
tainty in a war at sea is not only a result 
of a lack of information, but is often the 

result of what one does not comprehend 
in a given situation.

Chance and pure luck are an integral 
part of war at sea. They cannot be an-
ticipated in terms of either place or time. 
Likewise, the enemy’s intentions and ac-
tions/reactions cannot be predicted with 
any degree of certainty. Among other 
things, the enemy can react unpredictably 
and even, in one’s view, irrationally. The 
timing and scope of irrationality cannot 
be anticipated either. The irrational deci-
sions by the enemy or even friendly com-
manders can have considerable effects on 
the course and outcome of a war at sea.

Character 
The nature of war and its character are 
not identical things, as is all too often er-
roneously believed. “Character of war” 
refers to those transitory, circumstantial, 
and adaptive features that account for 
the different periods of warfare throug-
hout history.11 It is primarily determined 
by the prevailing international relations,  
domestic politics,  and economic, social 
demographic, religious, and other con-
ditions in a certain era and also last but 
not the least the effect of the new tech-
nological advances. Hence, in contrast 
to its nature, the character of war is ever 
changing.

One of the major changes over the past 
20 years is ever-increased political, so-
cial, economic, and military importance 
of the world’s littorals. Out of 190 mem-
ber states of the UN some 150 border the 
sea.12 About 95 percent of the world’s po-
pulation lives within 500 miles of the 
sea.13 Some 40 percent of all the world’s 
cities with populations of 500,000 or 
more are located on a coast.14 More than 
80 percent of the world’s capitals are 
within 300 miles of the shore.15 About 60 
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percent of the politically significant urban 
areas around the world are located within 
60 miles of the coast, and 70 percent 
within 300 miles.16 The world’s urban po-
pulation is expected to double, from the 
present 2.5 billion to about 5.0 billion, by 
2025. By then, 60 percent of the world’s 
total population will live in cities, most 
of which will be in littoral areas. Hence, 
one’s naval forces are expected to provide 
support to friendly forces fighting in the 
cities. The military operations on urban 
terrain (MOUT) greatly limit maneuver 
of one’s forces. They more often than not 
result in protracted and attrition warfare. 
A substantial part of the world’s econo-
mic and political activity is conducted 
in a narrow strip of land on average no 
wider than 300 miles. Littorals are also 
economically significant because all sea-
borne trade originates and ends in them. 
About 80 percent of trade in goods is car-
ried by ships.17

Since the ancient times, the conduct 
of war invariably has involved the use 
of weapons and equipment. The pursuit 
of military ends has always been deter-
mined by the inherent potentialities or 
limitations of the machines with which 
the war is waged.18 A war at sea (and also 
in the air) is in relative terms much more 
affected by the technological advances 
than is war on land. The main reason for 
this is that naval warfare revolves around 
platforms, and their associated weapons 
and sensors. The changes in the character 
of warfare have been due to several major 
and numerous smaller inventions. An in-
vention that revolutionized war does not 
mean that it also changed its basic pur-
pose. It may only mean that the ways of 
employing one’s combat forces were radi-
cally changed. At the same time the tech-
nological advances change little in the 

main elements of the human nature or the 
basic mores of a culture. The very word 
“invention” suggests a process of change. 
However, sometimes it might imply the 
opposite. In some cases, the original pur-
pose of an invention could be changed to 
something very different. For example, 
the initial purpose of the iron armor was 
to provide protection to the ship’s crew 
from the enemy shells. However, after the 
advent of a gun capable of perforating the 
ship, the purpose of the iron armor was 
changed to provide protection to a ship 
as a whole. A military invention cannot 
be isolated either in time or in relation to 
other military instruments. The improve-
ment of an accepted weapon may result 
in the appearance of an entirely new one, 
terrible in its potential. For example, 
the airplane was initially intended for 
conducting scouting but later became a 
bomber.19 Likewise, a submarine was ini-
tially intended for defense of naval bases/
ports and the coast, but during World War 
I, it became one of the most effective and 
terrifying platforms for attacking mer-
chant shipping.

Despite claims to the contrary, the 
developments in the design of ships and 
aircraft in modern era tended to be evo-
lutionary rather than revolutionary. For 
example, in the nineteenth century, the 
advent of steam propulsion, internal com-
bustion engine, iron hulls, long-range 
guns, mines, torpedoes, and electric 
telegraph revolutionized naval warfare. 
Since then, there have been few revolu-
tionary technological advances, with the 
exception of the submarine, airplane, 
guided missile, nuclear propulsion, and 
analog/digital computers. Since then, the  
key was to concentrate on the integration 
of the existing and diverse technologies 
to obtain much greater combat potential.  
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For example, the advent of dreadnought 
in 1906 was due not to any revolution-
ary technological advance but to a proper 
integration of the existing technologies. 
The result was a huge increase in the
combat potential of the British battle fleet 
so that other major navies of the day  had 
to meet the new standards in the battle-
ship design or remain hopelessly ineffec-
tive.

Naval technological advances af-
fected all components of the art of war 
at sea. However, their effect was invari-
ably much greater on naval tactics than 
on strategy. For example, the advent of 
steam propulsion revolutionized naval 
tactics. Steam-powered warships had a 
higher speed than the sailing ships. They  
were also independent from wind. The 
ship’s ability to move in almost any di-
rection also led to the greater complexity 
of tactical evolutions. The higher ship’s 
speed required quicker thinking and de-

cision making by the commanders than in 
the era of sail. Superior skill in seaman-
ship came to count for less as a tactical 
factor in the era of steam than it did in the 
sailing era.20

Steam propulsion greatly increased 
chances of contact between two oppos-
ing fleets. This, in turn, made it far more 
dangerous for a weaker force to remain at 
large within effective range of the stron-
ger force. Hence, the  amount of control 
by the superior force in the areas within 
range of its bases was also increased.21

Steam propulsion greatly increased 
tactical mobility of warships, but initial-
ly, the strategic mobility of naval vessels 
was greatly reduced. The endurance of 
steam-powered warships was measured 
in terms of days, not in terms of months 
as the sailing ships’ had. For example, 
coal carried on board a warship in the 
mid-nineteenth century was adequate for 
only 10 or 11 days of sailing.22 This was 
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the reason many steam-powered war-
ships also retained sails.

Steam propulsion imposed new restric-
tion. Without fuel a fleet was unable to 
move. The fleets became more depen-
dent, as the armies were, on their lines 
of supply. The problem of logistical sup-
port became more complex because the 
steam-powered warships also needed to 
carry munitions, lubricants, and spare 
parts.23

The rudiments of the modern opera-
tional level of war at sea emerged in the 
mid-nineteenth century due to the new 
and dramatic naval technological advanc-
es and changes of the character of war in 
general, combined with great changes in 
society, international relations, and eco-
nomy. Initially, the most important tech-
nical advances that had a major impact 
on war at sea were steam propulsion, the 
iron-hulled ship, the breech-loading gun, 
the armored turret, the electric telegraph, 
and the undersea cable. The greater prob-
ability of contact at sea between enemy 
fleets within range of each other also 
meant that an inferior fleet had to be more 
cautious about disputing command of the 
sea by extensive cruising. The threat val-
ue of a fleet remaining under the protec-
tion of its bases—or fleet in being—and 

taking to the sea only sporadically was 
greatly enhanced. Steam increased the 
degree of control exerted by the stron-
ger fleet in the area surrounding its base 
and even expanded the area of potential 
attack. However, by introducing depen-
dence upon fuel, it isolated that area re-
gionally to a degree that had not previ-
ously obtained. While a fleet of sailing 
ships the strongest sea power could make 
its superiority felt practically anywhere 
in the world, under steam it was able to do 
so only within range of its major bases.24

The advent of steam also had con-
siderable effect on the conduct of naval 
blockade. The warships became depen-
dent upon fuel supply, which was avail-
able only at certain fixed points. This, 
in turn, made blockading squadrons far 
more flexible in their movements, there-
by increasing the chances of contact be-
tween two enemy fleets operating in a 
given maritime theater. A stronger fleet 
was always certain that the enemy fleet 
limited in absolute terms must return to 
a base adequate to its supply within a 
limited time. It was able to interpose its 
forces so as to maximize the chances of 
contact. The fleet’s scouting range was 
extended, because steam-powered ships 
could move outward in any direction or 
converge upon a common center. Steam 
made close blockade more difficult but 
not impossible. The need for fuel aggra-
vated the problem of supply.25

By the late nineteenth century, the new 
technological advances dramatically in-
creased the capabilities of the large fleets. 
A series of technical innovations trans-
formed the battleship into a blue-water 
gun platform. The invention of the inter-
nal gasoline combustion engine (1876) 
and the diesel engine (1892) led to pro-
liferation of small warships. The intro-

The French Irolclad La Glorie, the first 
oceangoing ironclad battlehip, in comis-
sion between 1860 and 1879.
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duction of mines and torpedoes posed a 
serious threat to the survivability of large 
surface warships. The major navies of 
the day consisted not only of battleships 
and cruisers, but also large numbers of 
destroyers, torpedo craft, gunboats, and 
auxiliaries. The invention of the wireless 
telegraph (radio) 1897 allowed for the 
first time rapid transmission of informa-
tion between shore and ships at sea.26

Throughout the history of naval war-
fare, technology has played a major if not 
the most important role in the adoption of 
new methods of combat employment of 
naval forces. For example, in the era of 
sail and until the late nineteenth century, 
the principal method of combat employ-
ment of one’s fleet to attain an operational 
and sometimes strategic objective was a 
“decisive naval battle.” Some of the “de-
cisive battles”—for example, the battle 
of Trafalgar in October 1805—led to a 
drastic change in the situation at sea. The 
methods of combat employment of naval 
forces gradually changed because of the 
effects of the new technological advances 
in the mid- and late nineteenth century. 
The blue-water navies had the capabil-
ity to conduct actions almost continu-
ously, over large areas, using diverse fleet 
forces and weapons. The very size of the 
major navies of the day, with their widely 
dispersed home bases and installations, 
made it increasingly difficult to accom-
plish decisive results by fighting a single 
or even several “decisive battles” (also 
called general fleet actions). For example, 
in the Russo-Japanese War of 1904–1905, 
naval actions took place in the Yellow 
Sea, the Sea of Japan, and part of the Pa-
cific Ocean. The accomplishment of the 
operational objectives by the Russian 
and Japanese fleets required conducting 
a series of related major and minor naval 

actions based on a common idea. The 
first rudiments of major naval operations 
emerged during that conflict at sea.27 In 
retrospect, the battle of Tsushima in May 
1905 was the last “decisive” naval battle 
in history.

Characteristics 
Naval warfare has certain characteris-
tics28 or uniqueness compared to warfare 
in general. The successful conduct of na-
val warfare depends on one’s ability to 
obtain and maintain or deny control of a 
part of the maritime theater. All the ac-
tions of either side in a war at sea must 
necessarily be projected from the land be-
cause it is on land that humans live. The 
principal objectives in naval warfare are 
control of the sea or denial of the same to 
the enemy. This, in turn, is accomplished 
by destroying or neutralizing the enemy’s 
naval forces. In the littorals, the armies 
might play a major role in obtaining sea 
control by destroying the enemy forces 
defending naval basing areas.

In general, war at sea can be conducted 
using offense, defense, or a combination 
of these. However, the overall posture 
and progress of the war on land will de-
termine whether one’s naval forces would 
be on the strategic offensive or defen-
sive. A side on the strategic offensive on 
land and having a stronger navy would 
try to obtain and maintain sea control at 
the strategic level. At the same time, the 
weaker side on land would be forced on 
the strategic defensive at sea. Clausewitz 
wrote that “defense is not an absolute 
state of waiting and repulse” and that it 
always includes “pronounced elements of 
offensive. At the strategic level, there is a 
“constant alternation and combination of 
attack and defense.”29  He insisted that “it 
follows that every attack has to take into 
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account the defense that is necessarily 
inherent in it.”30 These views also apply 
to naval warfare. A strategic defensive at 
sea should always includes elements of 
offensive. A weaker side at sea should not 
be passive; just the opposite—it should 
try to exploit all the opportunities and act 
offensively at the tactical level in order 
to create preconditions to eventually go 
on the strategic offensive. The greatest 
danger in remaining on the defensive—
in order to conserve one’s strength for a 
future counteroffensive—for too long is 
that it may kill the spirit of dash and dar-
ing so necessary for success. From a mo-
rale standpoint alone, the side on the stra-
tegic defensive at sea should always try 
to achieve minor tactical successes. The 
true spirit of the offensive means to be 
constantly ready to meet the enemy but to 
risk losses only when there exists a rea-
sonable chance for commensurate gain.31

Clausewitz believed that the superi-
ority of strategic defense was based on 
the fact that the attack itself cannot exist 
without some measure of defense.32 His 
dictum that “attack [is] the weaker and 
defense the stronger form of war” is not 
fully applicable to naval warfare.33 For 
one thing, the physical medium in which 
naval combat is conducted is vastly dif-
ferent from terrain on land. In war at sea, 
there are no lines to be defended. The sea 
is flat and except for islands in the litto-
rals is free of obstacles. Today, war at sea 
is conducted in three dimensions, while 
war on land is two-dimensional. 

The process of bringing the enemy to 
the strategic or even operational point of 
culmination is very difficult and much 
more protracted in naval warfare than in 
war on land. Among other things, the ma-
jor clashes between the opposing naval 
forces are rare. They are also only spo-

radically in contact. Hence, friction with 
the enemy is not as pervasive a factor as 
in land warfare.

Naval warfare is a combination of 
decisive actions and force-on-force en-
counters or attritional warfare. Fleet-
versus-fleet encounters that result in the 
overwhelming victory for one side are 
often more decisive than similar encoun-
ters in war on land. The reason is that a 
major part of a fleet is almost impossible 
to reconstitute due to very long time for 
construction of large combatants. Major 
amphibious landings, whether success-
ful or not, tend to have major effects on 
the course of war at sea. However, for the 
most part war at sea consist of minor tac-
tical actions. This is especially the case 
in antisubmarine warfare (ASW), attack 
on and defense/protection of maritime 
trade, and mine warfare. Tactical naval 
actions conducted outside the framework 
of major naval operations are inherently 
attritional in their character.

Naval warfare is conducted both on the 
open ocean and close to the shores of the 
world’s continents or large islands. How-
ever, most major naval battles have taken 
place not on the open ocean but close to 
the shores bordering the open ocean and 
in adjacent seas. Likewise, the majority 
of losses of merchant ships, as well as 
submarines in both world wars have oc-
curred near focal areas of maritime trade 
and at the approaches to major commer-
cial ports. In the future, war at sea will 
be predominantly fought in the littorals. 
Naval warfare in the littorals has much in 
common with that conducted on the open 
ocean. At the same time, there are also 
considerable differences because of the 
features of the physical environment. In 
the littorals, the waters and airspace are 
often confined. Many offshore islands, 
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shoals, and reefs, combined with strong 
currents and high tides, make navigation 
in the littoral waters extremely difficult 
and dangerous. In many littorals, it is 
commonplace to operate in the presence 
of multilayered, possibly sophisticated, 
defenses. The weaker opponent may not 
operate in the way one thinks and he may 
use asymmetric responses to neutralize 
or even nullify the advantages normally 
enjoyed by a blue-water navy. Waters in a 
typical narrow sea are cluttered because 
of the presence of not only the enemy’s 
and friendly forces but also of the neu-
trals. In a typical narrow sea, density of 
maritime traffic is generally high, es-
pecially in the straits/narrows and the 
proximity of large ports. It is difficult to 
differentiate between friend and foe, be-
cause of the presence of a large number 
of commercial vessels, ferries, and fish-
ing boats.

Littoral warfare differs considerably 
from war on the open ocean because of 
the small size of the area and correspond-
ing short distances, the prevalence of 
shallow water, and the proximity of the 
continental landmass. In a typical nar-
row sea, short distances between various 
points, the presence of a large number of 
islands/islets, shallow water, the chang-
ing character of the seabed, and the in-
fluence of various oceanographic fea-
tures n the employment of surface ships/
submarines and their weapons/sensors. 
In general, the coast endowed with nu-
merous islands facilitates greatly covert 
and quick deployment/redeployment and 
concentration/dispersal of one’s naval 
forces. Numerous sea passages in the 
archipelago type of coast offer a great 
choice of routes for selecting ambushing 
positions to attack the enemy’s large sur-
face combatants or merchant shipping. 
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At the same time, the archipelago type of 
coast provides a greater degree of protec-
tion for local maritime traffic than does a 
coast with few or no offshore islands. The 
passages between islands can be mined to 
enhance protection of one’s coastal traffic 
and approaches to naval bases and com-
mercial ports.

The existence (or absence) of offshore 
islands greatly affects the conduct of war 
in narrow seas. In general, a multitude of 
islands and islets enhances the defensive 
value of the coast. The islands provide 
refuge for ships in bad weather. In gene-
ral, large numbers of offshore islands al-
low a greater depth of defenses against at-
tacks from across the sea or from the air. 
The more numerous the islands, the more 
difficult the detection of small surface 
combatants by airborne surveillance and 
reconnaissance. Also, aircraft must fly 
more sorties to sweep effectively along 
an open coast in a typical narrow sea than 
they do on the open ocean. The presence 
of a large number of islands greatly facili-
tates the basing of one’s naval forces. The 
multitude of protected bays or channels 
offers refuges for ships. Small surface 
combatants can change their bases or an-
chorages quickly. A larger number of off-
shore islands provides many possibilities 
for covertly deploying one’s forces, espe-
cially these small surface combatants.

The islands situated relatively far off 
the mainland coast can provide timely 
early warning of an impending attack, 
especially from the air. If several rows 
of islands run parallel to the mainland’s 
coast, they facilitate surveillance of the 
adjacent coastal waters by one’s forces. 
They also simplify control and defense 
of one’s shipping. If the islands extend 
transversely to the coast, the channels 
separating the adjacent islands are of-

ten wider and deeper, thereby allowing 
quick, concealed, and relatively easy 
deployment and redeployment of one’s 
ships. Yet at the same time the attacker 
has a greater chance of penetrating the 
outer defenses to attack targets along the 
mainland coast. The archipelago type of 
coast allows greater flexibility in the se-
lection of lines of operations and easy and 
secure “castling” (leapfrogging) of naval 
forces. It also provides excellent opportu-
nities to use mines to protect one’s naval 
bases, commercial ports, and sea traffic. 
A long coast without offshore islands is 
highly vulnerable to enemy attack from 
the sea.

Landform and relief in the coastal area 
affect combat employment of naval for-
ces. A low-lying coast is generally favor-
able for developing both longitudinal and 
lateral networks of roads and railroads. 
This, in turn, makes it easy to transport 
troops and materiel and generally redu-
ces the need for local coastal traffic that 
makes it difficult to interrupt one’s trans-
port for any extended period. Such a coast 
also facilitates the speedy advance of an 
enemy’s forces into the country’s interior. 
A coast with poor land communications 
requires a greater reliance on coastal traf-
fic to transport troops and materiel. This 
land traffic can easily be interrupted for 
long periods, especially if the principal 
roads or railways run close and parallel to 
a coast backed by steep, high mountains.

A coast with only a few lateral com-
munications usually favors the defense, 
because it offers few access routes into 
the country’s interior for an army that 
has successfully landed on the coast. On 
an elevated or mountainous coast, com-
munications are often entirely lacking 
or extremely scarce. If a mountain chain 
runs close and parallel to the coast, then 
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the roads and railroads usually run in the 
same direction. A steep, rocky, and high-
ly indented coast, or one with fjords sepa-
rated by rocky headlands and numerous 
rivers, makes longitudinal communica-
tions difficult, while the lack of beaches 
makes it difficult to carry out conven-
tional large-scale amphibious landings. 
In general, a flat coast with few or no off-
shore islands complicates the defender’s 
problem in repulsing enemy amphibious 
assaults. In contrast, a high, rocky coast 
offers few places for enemy landings. 
Coral reefs and shallow waters favor de-
fense against conventional amphibious 
landings. Swamps and marshes in the 
coastal area can significantly inhibit or 
channel vehicular traffic, especially the 
movement of heavy armor and mecha-
nized forces.

The most significant factors directly in-
fluencing the employment of one’s surface 
ships and submarines, and their weapons, 
in littorals are the water’s depth, the char-
acteristics of the seabed (or sea bottom), 
the tides, and the water’s transparency. 
Most small enclosed and semienclosed 
seas (popularly called “narrow seas”) are 
characterized by the prevalence of shal-
low waters. The water depth in a typical 
narrow sea directly determines the opti-
mal size of ships and submarines to be 
employed, the ships’ speed of advance, 
the use of underwater weapons, and the 
effectiveness of ASW sensors. Shallow 
water in a typical narrow sea restricts 
considerably the maneuverability of air-
craft carriers, large surface combatants, 
and nuclear-powered attack submarines 
(SSNs). The speed of large surface ships 
must be considerably reduced when tran-
siting very-shallow-water areas, because 
the proximity of the seabed causes waves 
to break. In addition, many narrow seas 

often have numerous shoals, reefs, strong 
tides, and currents, which make safe nav-
igation very difficult. Deployment of na-
val forces on the open ocean is conducted 
over long distances. Transit times for 
surface ships and submarines are usually 
measured in days  if not weeks. Hence, 
strategic mobility is a much more impor-
tant factor than tactical mobility. This 
is just the opposite for a force operating 
in the littorals. The transit times for the 
ships and submarines are usually short. 
The short distances allow one’s ships to 
change their respective areas of deploy-
ment within hours. Because of the short 
air distances, not only fixed-wing aircraft 
but also helicopters and unmanned ae-
rial vehicles (UAVs) can be successfully 
employed in the littorals. The air strikes 
can achieve surprise because aircraft can 
approach their targets at low altitude. 
A damaged aircraft has a much better 
chance of reaching the safety of its base 
than if operating over the open ocean.

War at sea on the open ocean normally 
does not encompass the entire maritime 
theater. The only exception to this is the 
actions of one’s submarines and to some 
extent also aircraft. The situation is much 
different in the littorals, and narrow seas 
in particular. Because of the short dis-
tances and range of modern weapons 
combat actions in a typical narrow sea 
are conducted over a major part of the 
theater. The changes in the tactical and 
operational situations are drastic and sud-
den. Combat actions at sea in the littorals 
are conducted mostly at night and in bad 
visibility. The predominant method of 
combat employment is major or minor 
tactical actions, while major naval opera-
tions are conducted only occasionally.

The short distances in a typical narrow 
sea allow the side stronger in the air to 
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dominate the theater to a far greater de-
gree than would a similar ratio of forces 
in a war on the open ocean. Their high 
degree of readiness and maneuverabil-
ity enable aircraft to concentrate their 
strikes against transports, warships, or 
aircraft covering enemy ships at sea. The 
aircraft pose perhaps the single greatest 
threat to the survivability of one’s surface 
combatants and merchant ships in a typi-
cal narrow sea. They are capable of op-
erating at day and night and in almost all 
kinds of weather. The threat posed by the 
land-based aircraft alone could severely 
restrict, or even preclude, the use of major 
surface combatants such as cruisers and 
destroyers in a typical narrow sea, un-
less these ships operate under a strong air 
cover—although even then they should 
not operate too close to the enemy coast 
and mine-infested waters.

In contrast to the war on the open ocean, 
one’s naval forces cannot be successful in 
the littoral waters without close coopera-
tion with other services (“jointness”), and 
air forces in particular. In many cases, 
one’s naval forces would require close 
cooperation of the allied navies and the 
navies of the coalition partners. The em-
ployment of multiservice forces offers 
many more options than if forces of a 
single service are employed. Shortcom-
ings in the employment of one service are 
balanced by the asymmetrical capabili-
ties of other services. For example, mis-
sile-armed surface combatants can attack 
a variety of targets on the enemy coast, 
while land-based aircraft can strike ene-
my warships and merchant ships at sea or 
in their bases and ports. Friendly ground 
forces can seize enemy naval bases/ports 
and airfields and thereby greatly facilitate 
the task of obtaining sea control and air 
superiority. By one’s having forces ope-

rating in all three physical mediums, the 
enemy would face a multidimensional 
threat for which he might not have an ef-
fective counter. Properly synchronizing 
actions of combat arms of several servi-
ces in terms of place and time will result 
in a much greater degree of synergy than 
if only a single combat arm is employed.

The employment of multiservice and 
multinational forces also comes at a cer-
tain cost. Among other things, command 
and control of major joint operations 
is more complex and more centralized 
than in the employment of single-service 
forces. The differences in service cul-
tures and their doctrine are often difficult 
to reconcile. Poor personal relationships 
among the high commanders are often a 
great obstacle to cooperation. The use of 
various systems is often difficult because 
of the great differences in their designs 
and procedures used by various services. 
This is an especially difficult problem in 
employing multinational forces. Logisti-
cal support and sustainment in combat 
also pose much greater challenges than in 
the employment of single-service forces.

War at Sea versus War on 
Land/Air 
War on land and war at sea have many 
commonalities but also some important 
distinctions. For one thing, the sea is 
common to both belligerents and neu-
trals. Maritime theaters are individual 
parts and usually large in size. In con-
trast, the land theaters are limited to the 
boundaries of the states in conflict.34 
Maritime theaters bordering the open 
ocean are also separated by long dis-
tances due to the intervening continental 
landmass. Geography greatly affects the 
conduct of war at sea. The importance 
of maritime positions and distances on 
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naval warfare is not diminished nor can 
it be wished away. War at sea cannot be 
conducted without the control of some 
land areas. The relative locations of the 
continents and important islands dictate 
the lengths and the number of the world 
routes of maritime trade and transporta-
tion. The configuration and physical fea-
tures of land determine where the major 
ports are to be built and the locations of 
focal areas of maritime trade.35

At sea/ocean, interests of the bellige-
rents and neutrals are interwoven and any 
combat action can affect or damage these 
interests.36 One’s attack on the enemy’s 
maritime trade invariably leads to losses 
of commercial shipping by the nations 
that are not parties in a conflict. Sir Julian 
S. Corbett observed that “it may be taken 
as law of maritime warfare, which can-
not be omitted from strategical calcula-
tion with impunity that every step toward 
gaining command of the seas tends to 
turn neutral powers into enemies.”37

The sea usually serves as a country’s 
protective shield against any would-be 
invader. It also acts as a barrier to armies, 
because it greatly restricts their move-
ments. At the same time, the sea is also 
a “highway”—a means of communica-
tions. However, unlike other highways, it 
belongs to no one. On land, a highway is 
usually owned by one or the other side. 
In contrast to land, most of the ocean and 
sea is not an obstacle to transportation.

In war on land, terrain plays an ex-
traordinary role. In war on land, physi-
cal space is usually limited. One’s land 
forces are also more or less tied to a spe-
cific terrain in which they move and fight. 
Terrain on land is essentially linear, while 
the sea is three-dimensional. Which part 
of the theater one’s army controls de-
pends on the army’s strength and the de-

gree of enemy resistance. The sea has no 
positions to be captured and held. Even 
the victorious fleet must withdraw to its 
ports. It cannot, as in war on land, remain 
on the territory it conquered.38

The army can cover friendly territory, 
while the fleet cannot provide safety to 
the sea/ocean area as long as the enemy 
fleet is not completely destroyed. The sea/
ocean cannot be fully controlled. It has 
no master. In contrast, a war theater on 
land is limited in terms of space and does 
not affect the interests of the neutrals. 
A maritime theater is much larger and 
open. The army provides protection to 
the country’s economy from attack by the 
enemy army. The army can defend and 
protect the country’s transportation sys-
tem. In contrast, the fleet can provide pro-
tection only to selected parts of maritime 
transportation. Combat actions at sea are 
in most cases short and the opportunities 
for attack must be quickly exploited. Em-
ployment of one’s naval forces can take 
place close to a friendly coast and thou-
sands of miles away and close to the en-
emy coast. Control of a given sea/ocean 
area cannot be secured.39

Until the end of World War I, land for-
ces’ movements are usually carried out 
relatively slowly. In contrast,  naval for-
ces operating on the open ocean, moved 
much faster and covered much  larger 
physical space than armies did.40 How-
ever, this situation dramatically changed 
after the armies became motorized in 
the 1930s and afterward. Their mobility 
was further increased in the aftermath 
of World War II after the introduction of 
transport and attack helicopters. Yet de-
spite remarkable increase in their mobil-
ity, they remain tied to the ground. The 
vehicular movements remain subject to 
often great limitations because of the 
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terrain obstacles. Unless they operate in 
the open and flat terrain or deserts, the 
armies can move on foot or motor vehi-
cles only in certain direction. In contrast, 
naval forces operating on the open ocean 
can move practically in any direction and 
at relatively high speed.  For example, the 
aircraft carriers and large surface com-
batants (cruisers and destroyers) could 
change their locations by up to 1,000 
miles within 72 hours.

The army is usually almost continu-
ously in contact with the enemy army. In 
contrast, the fleet cannot so easily detect 
the enemy and then stay in contact. The 
enemy’s fleet has always the possibility to 
avoid contact and withdraw to its bases.41 
In war on the open ocean, two opposing 
fleets can be widely separated geographi-
cally. Very often, there is no available 
overland access between the sides in a 
war at sea. This separation may also be 
caused by intervening land areas of such 
an extent and character as to make it dif-
ficult or impossible for either belligerent 
to exert its full strength against the oth-
er’s key sources of power. While ground 
forces can destroy an enemy army and 
seize territory, it is not always possible 
for naval forces to achieve a comparable 
result at sea. The enemy coast is usually 
difficult to seize and hold for a sustained 
period.42

Armies are more manpower-intensive 
than navies. They are usually numerical-
ly much larger than are navies. The com-
bat potential of a navy is to a greater de-
gree dependent on the quality of its ships 
and weapons than is the case with armies. 
The navies in general, but blue-water na-
vies in particular, rely on relatively small 
numbers of highly capable but high-cost 
ships. In case of loss or serious damage, 
modern ships cannot be easily and/or 

quickly replaced. It takes a very long time 
to build modern ships, especially aircraft 
carriers and nuclear-powered subma-
rines. In contrast to war on land, war at 
sea is fought with platforms that are in 
service before an outbreak of hostilities.43 

The concept of reserves in war at sea, 
with the exception of amphibious war-
fare, was rarely used even in the past. 
Because of the much smaller numeri-
cal size of the navies today, all available 
ships and aircraft will be employed at the 
outset of the hostilities. A defeated army 
may often be rebuilt with reinforcements 
or reconstituted with freshly mobilized 
troops. In contrast, a fleet or a major part 
of one cannot be so easily or quickly re-
constituted, because of the time required 
to build new ships and train their crews.

The employment of air forces differs 
considerably from the employment of 
land or naval forces. The space in which 
aircraft operate extends deep over friend-
ly and enemy territories and the adjacent 
sea/ocean and to altitudes of several hun-
dreds of miles above the earth’s surface. 
Theoretically, there are no geographical 
boundaries to limit freedom of action for 
aircraft. However, aircraft are more lim-
ited than naval forces because in the ab-
sence of hostilities they cannot operate in 
the airspace of other sovereign countries. 
Both naval forces and air forces operate 
in a physical medium that is not fully con-
trolled by either side. Neither of them can 
choose terrain to maximize the chances 
of success as land forces can. Combat in 
the air occurs at a much higher speed than 
at sea. The factor of time has a different 
quality in air warfare than in wars on land 
or at sea. Yet an aircraft cannot remain 
indefinitely in a given airspace, because 
of high fuel consumption. It must return 
to a base for refueling and maintenance. 
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It consumes the same amount of resourc-
es (excluding ammunition) whether it is 
in a combat sortie or not.44

Airpower proponents insist that the 
Clausewitzian view of the inherent ad-
vantages of defense does not apply to air-
power. In their view, airspace has an erod-
ing effect on both offense and defense; 
hence, there is no advantage in waiting, 
as Clausewitz observed in discussing the 
advantages of defense. They insist that 
airpower is inherently offensive.45 One’s 
aircraft can be used to accomplish a range 
of objectives in support of ground and/or 
naval forces that are either offensive or 
defensive or a combination of both defen-
sive and offensive in their basic purposes. 
The tempo of combat in the air is much 
higher than that of combat on land or at 
sea. 

The high speed of aircraft, when com-
bined with low flying altitudes, facilitates 

achieving surprise. It also considerably 
reduces the threat from the enemy’s ac-
tion.46 The quick arrival and buildup of 
one’s naval forces and aircraft near or in a 
crisis area provide visible and extremely 
potent signs of one’s military presence 
and intent. In contrast to land forces, air 
forces can shift from offense to defense 
rapidly. The high responsiveness  in  the 
employment of aircraft is the result of 
their inherent ability to go anywhere.47

One of the most serious drawbacks of 
air forces compared to land forces is that 
they cannot occupy the ground. Aircraft 
can exert some control over events on the 
ground, but in a very limited way. Only 
ground forces can occupy terrain when it 
becomes necessary to do so. The effects 
from the employment of airpower might 
be quite dramatic, but they are inher-
ently transitory. Air forces have an enor-
mous capacity to destroy things but are 
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extremely limited as a tool for stopping 
hostilities or resolving a conflict. Aircraft 
can damage the enemy’s morale, but un-
less one follows up rapidly with further 
air or surface attacks, the enemy morale 
will recover.48 Aircraft can dominate a 
part of the airspace only for the duration 
of their flight.49 Despite all the advances 
in technology, aircraft cannot stay air-
borne indefinitely. Their ability to oper-
ate successfully is still subject to rather 
severe limitations in bad weather. One’s 
aircraft also might be denied the use of 
airspace for overflight or the use of air-
fields. This would make their operations 
not only expensive but often more diffi-
cult, if not impossible.

The Future
The future of naval warfare cannot be 
considered separately from the future of 
land warfare. The causes of wars will 
most likely be more diverse in the future 
than they were in the past. The likeli-
hood of global conflict looks remote to-
day but the threat of major regional and 
high-conventional wars will remain. The 
causes of war in the future include reli-
gious totalitarianism. Some theoreticians 
even believe that wars between civiliza-
tions may become the main form of con-
flict in the twenty-first century.50 Virulent 
nationalist ideologies will also represent 
a potential source of war in some parts 
of the third world. Other sources of po-
tential conflict and war will be boundary 
disputes; the proliferation of weapons of 
mass destruction (WMD); the struggle 
to control oil, gas, and water resources; 
overpopulation; and a combination of 
these and similar causes. Shortages of 
water supplies in the future will most 
likely increase the danger of conflicts or 
even wars between neighboring coun-

tries.
The future war at sea will most likely 

take place predominantly in the litto-
rals rather than on the open ocean. The 
primary antiaccess capabilities in the 
littorals derive from land-based fixed-
wing aircraft and helicopters; quiet, con-
ventionally powered submarines; small 
surface combatants armed with antiship 
missiles, torpedoes, or guns; antiship 
cruise missiles (ASCMs) launched from 
ships, submarines, and shore; mines; 
UAVs; coastal missile/gun batteries; and 
tactical ballistic missiles (TBMs). In ad-
dition, small stealthy surface craft armed 
with low-technology small-caliber guns, 
short-range rockets, or even suicide 
bombs can threaten not only one’s com-
mercial shipping but in some cases even 
larger surface combatants.

In the future, the factor of time will be 
further compressed. Naval combat ac-
tions and decision cycles will be much 
shorter than they are today. Changes in 
the dimensions of space and time will 
considerably increase the tempo of events 
at sea.51 The importance of cyberspace 
will further blur the boundaries of the 
theater. Some critical elements of one’s 
sources of power that rely on computer 
networks will be physically located in 
space or many hundreds or thousands of 
miles away on the ground. The enormous 
advances in information technology in 
recent years have elevated information 
as a common link among the factors of 
space, time, and force. Information will 
increasingly affect each of these factors, 
both individually and in combination.

Advances in computer processing, 
precise global positioning, and telecom-
munications will provide the capability to 
determine accurate locations of friendly, 
and enemy forces, and to collect, process, 
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and distribute relevant data to thousands 
of locations. Simultaneously, the new in-
formation technologies will have the ca-
pability to absorb, evaluate, use, transmit, 
and exchange large volumes of informa-
tion at high speeds to multiple recipients. 
Diverse sources of data will be correlated 
faster than ever.

A potential danger in the information 
age is that one’s emphasis on obtain-
ing a complete picture of the situation is 
highly unrealistic. Such a picture is not 
only difficult but in most cases impos-
sible to achieve, and the expectation of it 
is fraught with many dangers. Impressing 
one’s commanders with the need to have 
information dominance would most like-
ly breed caution and, at worst, unwilling-
ness to take high but prudent risks. One 
of the distinguishing traits of the suc-
cessful commander is the ability to act 
quickly on incomplete knowledge of the 
situation and, in the process, be willing 
to take some high but prudent risks. This 
is especially the case at the operational 
and higher levels, where one’s command-
ers are forced to make some assumptions 
about not only the current situation but 
also trends several weeks or even months 
ahead. The operational commander will 
rarely have the luxury of waiting for per-
fect knowledge of the situation, but will 
be forced to seize fleeting opportuni-
ties—or the enemy will force his hand.

Netting of one’s naval forces seems 
to offer the most benefits to those war-
fare areas that require the employment 
of diverse forces and platforms and are 
deployed over relatively large areas of 
the sea or ocean. Specifically, this per-
tains to defensive warfare areas such 
as air defense and theater ballistic mis-
sile defense, defensive mining and mine 
countermeasures (MCM), and defense of 

one’s coast. Netting of forces could also 
be used to great effect for obtaining a 
continuous and commonly shared picture 
of the tactical and operational situation in 
conducting attack on the enemy’s mari-
time trade and defense and defense/pro-
tection of friendly maritime trade.

Technological advances will probably 
have the greatest effect on the methods 
of combat employment of one’s naval for-
ces. Longer-range, more lethal, and 
highly precise weapons will further en-
hance the importance of strikes, which 
will most likely replace naval battles or 
engagements as the principal methods of 
force employment to accomplish major 
tactical and even operational objectives 
at sea. Netting will allow one’s forces 
to carry out a series of powerful strikes 
by geographically widely dispersed plat-
forms against targets many hundreds or 
even thousands of miles away. Major 
naval operations in the littorals will be 
normally conducted by multiservice and 
multinational forces.

Command and control (C2) of one’s 
naval forces in the littorals is more chal-
lenging than in war on the open ocean. 
Because of the small size of the area and 
the high intensity of action on both sides, 
changes in the tactical and operational 
situations are rather sudden and drastic. 
This implies that C2 should be highly de-
centralized, giving maximum freedom of 
action to subordinate tactical force com-
manders and individual ship command-
ers. If not properly and timely resolved, 
the problem of excessive centralization 
of C2 might prove the weakness of the 
entire network-centric warfare (NCW). 
concept. This problem can in fact largely 
nullify any possible gain shared aware-
ness brings to one’s combat power.

Predictions on the future war at sea 
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can be only tentative. No one has a magic 
lamp that can illuminate accurately how 
current and emerging technologies and 
tactical and operational concepts will af-
fect naval warfare as a whole and its in-
dividual aspects. The trends over the past 
two decades were clearly in shifting the 
focus from the open ocean to operations 
in the littorals. The blue-water navies are 
becoming smaller but more capable in 
terms of their ability to operate further 
from their home bases and project power 
far into the interior of the littorals. The 
new and yet still-unknown  technologi-
cal advances will considerably enhance 
the blue-water navies’ capabilities in all 
fundamental warfare areas. At the same 
time, the new technologies will allow the 
weaker side in the littorals much greater 
antiaccess capabilities than in the past. 
The blue-water navies will find it not eas-
ier, but more difficult, to operate success-
fully in some parts of the littorals, be-
cause of the ever-increasing threats posed 
by the enemy quiet submarines, antiship 

cruise missiles, and mines. The vision 
of the future war at sea is difficult to 
know with any degree of certainty. What 
is needed is to avoid certainty and dog-
matism. Whenever the vision conflicts 
with reality, the necessary lessons should 
be derived and corresponding changes 
made. Even more serious is to make long-
range programmatic decisions based on 
flimsy or contradictory evidence and un-
proven assertions. History conclusively 
shows the danger of having a vision of 
war or tactical and operational concepts 
that are in serious disconnect with opera-
tional realities. Despite the claims to the 
contrary, advanced automated decision 
aids cannot and will not replace humans. 
Warfare at sea is too complex and unpre-
dictable an activity to be taken over by 
machines. Only the human brain is fully 
capable of reacting timely and properly to 
the sudden and unanticipated changes in 
the situation at sea and successfully coun-
tering the enemy’s actions and reactions.
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Välbesökt seminarium om sjöfartsskydd i 
Östersjön.
Kungl. Örlogsmannasällskapet arrangerade tillsammans med Folk och Försvar och 
Föreningen för Göteborgs Försvar i början av december 2009 ett mycket välbesökt 
seminarium i Göteborg om sjöfartsskydd och sårbarhet i flöden av personer, energi och 
varor i Östersjön. 

Frågan om sjöfartskydd (maritime security) och sårbarheten för sjöfarten har blivit 
allt mer aktuell och i synnerhet efter den spektakulära händelsen med det påstådda 
kapardramat i Östersjön tidigare under året.

Redan under våren 2009 tog Stena Bulk initiativet till ett rundabordssamtal om sä-
kerheten för sjöfarten i Östersjön. Närvarande vid detta tillfälle var representanter för 
relevanta myndigheter, organisationer och politiker. Intresset var mycket stort varför 
arrangörerna av seminariet beslutade att gå vidare och genomföra ett seminarium om 
sjöfartsskydd i Östersjön.

Statssekreteraren i försvarsdepartementet, Håkan Jevrell, inledde seminariet med 
att erinra om att Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och att säkra 
handelsflöden är oerhört vitala för Sveriges ekonomi. Olyckor, piratdåd, terrorism och 
tvister mellan stater kan på ett mycket olyckligt sätt störa och till och med stoppa dessa 
flöden. Statssekreteraren pekade särskilt på att ca 40 % av den totala ryska handeln 
går på fartyg i Östersjön och att en betydande del av denna handel är oljetransporter. 
För att säkerställa den fria handelns säkerhet och utveckling i området är samarbete 
på nationell, regional och EU-nivå av största betydelse vilket också har poängterats 
under Sveriges ordförandeskap i EU. Två huvudfrågor som EU fastslagit inom ramen 
för den så kallade Östersjöstrategin är att regionen skall bli ledande på sjösäkerhet samt 
nödvändigheten av bekämpandet av den gränsöverskridande brottsligheten. Att den 
svenska regeringen tar sjösäkerhet och säkra sjötransporter på största allvar underströk 
statssekreteraren med all önskvärd tydlighet.

Göteborgs Hamn och dess betydelse som Skandinaviens största hamn och vad som 
görs utifrån säkerhetssynpunkt beskrevs på ett klargörande sätt av hamnens säkerhets-
chef Thomas Fransson. Efter införandet av den sk ISPS-koden (International Ship and 
Port Security-code) har säkerhetsmedvetenheten och kunnandet på ett påtagligt sätt 
ökat och hamnen betraktas idag som ett prioriterat skyddsområde. Säkerhetsmedve-
tenheten gör sig dagligen påmind och nya metoder för att förhindra sabotage, terrorism 
mm utvecklas ständigt. 

Kim Ullman, Stena Bulk och Per Olsson, Preemraff poängterade vikten av att sä-
kerheten avseende transporter aldrig åsidosätts. En företagsintern medvetenhet och 
åtgärdsprogram kombinerat med en hög tilltro till myndigheters medvetenhet och kun-
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nande samt internationell samverkan gör att sannolikheten är stor att säkerhetsarbetet 
kommer att lyckas.

Under seminariet genomfördes ett rollspel med företrädare för polisen, kustbevak-
ningen, länsstyrelsen och försvarsmakten i form av ett fullt realistiskt scenario som 
utspelades ombord på ett fartyg. 

En utlandsflaggad oljetanker på väg till Göteborgs Hamn utsätts för ett terroran-
grepp vilket resulterar i en följd av olika dramatiska händelser ombord både på interna-
tionellt och nationellt vatten. Scenariot slutar med bordning av fartyget och fritagning 
av den tagna gisslan. Scenariot och de olika händelserna ombord och på land visar med 
all önskvärd tydlighet vikten av samverkan mellan olika myndigheter samt vilka roller 
och befogenheter myndigheterna har både enskilt och sinsemellan.

Seminariet avslutades med en dialog i säkerhetsfrågor mellan politiska företrädare 
för moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet. Enigheten om vikten av att bekämpa 
sabotage, terrorism och andra hindrande faktorer i det viktiga fria flödet av personer, 
energi och varor var i det närmaste total även om medlen att uppnå dessa mål på vissa 
punkter kunde skilja sig något.

Sten Göthberg
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Nordisk förmågeutveckling – ett idékoncept.
Med syftet att successivt stärka det nordiska samarbetet inom försvarssektorn i ett 
säkerhetspolitiskt perspektiv och att avsevärt öka Nordisk insatsförmåga och tillgäng-
lighet inom Norden såväl som mera avlägset i världen, lämnas här en personlig idé 
till en gemensam förmågeutveckling i framtidsperspektivet. Beslut om studium av 
idékonceptet rekommenderas inom ramen för det nyligen etablerade NORDEFCO-
samarbetet (NORDEFCO = Nordic Defence Co-operation).  

Skapa en gemensam Nordisk insatsplattform.
Insatsplattformen skall kunna leverera snabb effekt inom Norden, inom det Nordiska 
närområdet men även mer avlägset i det fall detta är önskvärt. Effekt skall kunna leve-
reras såväl mark-, sjö- som luftoperativt i ett behovs- och möjlighetperspektiv. Effekt 
skall också kunna levereras i ett mer understödjande syfte i ett civilmilitärt perspek-
tiv (Comprehensive Approach), exempelvis i räddningsoperationer eller för genomfö-
rande av strategiska stöd- och transportrörelser. Konceptet är multifunktionellt och per 
definition multinationellt. Det ger stor handlingsfrihet. 

Säkerhetspolitiska utmaningar finns avseende utvecklingen i norr där isen smälter i 
de norra sjövägarna (inkl Grönland) samt vidare i Östersjöregionen, Medelhavet, Afri-
ka och mer avlägset i ett globalt perspektiv.  

Tankebeskrivning
Insatsplattformens centrum består av en sjöplattform som kan basera ett antal, kanske 
upp till tiotalet, helikoptrar för olika ändamål. Dessa kan ha svenskt, norskt, finländskt 
och/eller danskt ursprung. Beroende på plattformens utformning och storlek kan viss 
amfibisk eller armétaktisk förmåga bäras och ledningsförmåga av operation innehållas 
ombord på plattformen eller på annan enhet i dess närhet.

I ett mer utvecklat tankesätt kan plattformen även bära ett antal stridsflygplan. Dessa 
skulle kunna vara en version av Gripen med en utvecklad start- och landningsförmåga 
till sjöss (enligt öppna källor studeras en sådan version av Saab inom ramen för export-
satsningar relativt Indien och Brasilien) alternativt norska och/eller danska Joint Strike 
Fighter (JSF).  

Insatsplattformen har enbart en funktionell likhet med ett traditionellt hangarfartyg. 
Förmodligen ser det helt annorlunda ut, ett nytänkande. Djupgåendet anpassas till att 
även kunna verka i Östersjön. Konstruktion kan ske i ett samnordiskt projekt och bygg-
nation kan ske i Finland som har god kompetens avseende byggnation av större fartyg. 
Modularitet kan bli ett nyckelord.

Genom ett utvecklat NEC (Networked Enabling Capabilities) försvarskoncept enligt 
EU/NATO-standard kan plattformens ledningsbehov till stora delar tillgodoses genom 
funktionaliteter i andra förbandsdsdelar. Den nya tekniken och de nya ledningsmöj-
ligheterna tas tillvara maximalt. Plattformen kan, oavsett var den verkar, leverera en 
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starkt och tydlig nordisk effekt över stor yta. I ett operativt koncept inräknas en Nord-
isk stridsgrupp (motsvarande NBG) med markoperativ förmåga.

Den nordiska insatsplattformen som utgör centrum i förmågeperspektivet skyddas i 
konceptutformningen av luftburna och sjögående enheter ur de samlade Nordiska till-
gångarna allt efter behov. Detta kan vara fregatter från Norge och Danmark, patrullfar-
tyg och ubåtar från Sverige samt minröjningsenheter och amfibieförband från Finland, 
allt i ett multicirkulärt systemtänkande där åtagandet roterar efter förutsättningarna.

Min uppfattning är att det nordiska samarbetet som i och för sig utvecklats i positiv 
riktning de senaste året med bildandet av NORDEFCO-samarbetet behöver ett stort, 
tydligt och gemensamt mål för att det i slutänden skall leverera de effekter i form av 
insatsförmåga som efterfrågas. I frånvaron av ett eller flera sådana mål är risken över-
hängande att det mest blir stora och vackra ord av det nu uppstaratde samarbetet.

Den av mig skissade insatsplattformen är ett tänkbart sådant mål. Även om det kan 
låta orealistiskt att skapa ett koncept som uppvisar vissa likheter med den amerikanska 
marinkårens helikopterhangarfartyg så är det, i en nordisk kontext och med utnytt-
jande av vår samlade kompetens och ekonomiska kraft, inte en omöjlig uppgift. Min 
rekommendation är därför att genomföra en fördjupad studie av förslaget inom ramen 
för NORDEFCO-samarbetet.

Christer Ramstedt

Kommendörkapten Christer Ramstedt, som i februari lämnade den aktiva tjänsten med 
pension, har under de senaste åren varit ansvarig för studier samt internationell sam-
verkan inom forskning. 

NORDEFCO- faktaruta 
Det nordiska samarbetet NORDEFCO stadfästes den 4 november 2009 då ett Memo-
randum of Understanding (MoU) undertecknades mellan “the Ministry of Defence 
of the Kingdom of Denmark, the Ministry of Defence of the Republic of Finland, the 
Ministry for Foreign Affairs of Iceland, the Ministry of Defence of the Kingdom of 
Norway and the Government of the Kingdom of Sweden” (ur Terms of Refence).
The objectives of Nordic Defence Cooperation include, but are not limited to:
a. A comprehensive, enhanced and long term approach to defence related issues;
b. Identify, discuss and strive for a common understanding of defence related strategic  
    and policy issues of common interest;
c. Increase operational effect and quality of armed forces;
d. Strive for an optimum resource allocation and cost-efficiency in defence related
    areas;
e. Enhance interoperability within existing standards and the capablity to act jointly;
f.  Develop cooperation in the area of multinational operations, defence related 
    security sector reform and capacity building in support of international 
    peace and security;
g. Achieve technological benefits;
h. Promote the competitiveness of the defence industry; and
i.  Strenghten cooperation in any other possible future area of cooperation (ur MoU).
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