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Philips sjöbevakningscentraler "STINA'' 
vaktar kusten- i fred och ofred 

De nya sjöbevakningscentralerna från 
Phi lips har två huvudfunktioner : som 
kustbevakningssystem i fredstid och som 
informations- och kommunikationscen
tru m för stridsledning i händelse av krig. 
STI NA tar emot uppgiJter frän bl a mark
eller luftburen radar, lå1:sar, hamnmynd ig
heter och fartyg. Av operatören initierad 
målföljning fortsätter automatiskt. Läget 
för t ex ett radarfö ljt mål uppdateras 
flera gånger i minuten. Målet identifieras 
med ett nummer samt en symbol , som 
anger mål kategori. Denna information 
presenteras på grafiska bildskärmar, PPI :er 
och alfanumeriska textskärmar och kan 
även presenteras på andra bi Idskärmar 
inom ell er utanför ST INA-centralen. 

Andra viktiga fördelar är: 

• Automatisk täljning av upp till 100 yt · 
mål med användning av radar-data 

• Följning av lågflygande luftmål (option) 

Försvarselektronik 

Peab-0 052 7812 

• Automatisk datorstyrd målinläggning 
på den grafiska bildskärmen 

• Snabb ätergivning av målrörelser- 24 
timmar på mindre än 5 m inuter 

• Automatisk överföring av måldata till 
andra STINA-centraler och till övervak
ningsfartyg 

• selekterad presentation av vissa mål· 
kategorier 

• Sex olika ska lor på PPI 

e Ingångar via datalänkar, radio / telefon 
eller telex 

Philips 
Elektronikindustrier AB 
Försvarselektron i k 
175 88 JÄRFÄLLA 
Tel: 0758/100 00 
Telex: 115 05 peab S 

PHILIPS 



Därför 
KaMeWa 

Sedan 35 år tillbaka bedriver KaMeWa 
i eget marinlaboratorium forskning och 

utveckling av propellrar för handels
och örlogsfartyg. 

Modellförsök och fullskaleprov från 
stort antallevererade anläggningar utgör 

den teoretiska och praktiska grunden för de 
utmärkta driftsresultat som KaMeWa-

pellrar uppvisar. 

För marina fartyg har KaMeWa: 

TYSTGAENDEPROPELLRAR 
Propelleranläggningar för bl a fregatter måste vara 
tystgående även vid högre farter. KaMeWa uppfyller 
dessa fordringar. 

FULLKA VITERANDE PROPELLRAR 
Höga krav ställs på verkningsgrad och kavitations
resistens på propelleranläggningar för snabbgående 
örlogsfartyg. Den fullkaviterande KaMeWa-propellern 
uppfyller dessa krav. 

KARLSTADS MEKAN!SKA WERKSTAD 
KRISTINEHAMNSVERKEN · F ACK · 681 01 KRISTINEHA!VIN 

TELEFON 05!10/152 00 · TELEX 660 50 KMWKSN S 

Meddelanden 

KUNGL 
öRLOGSMANNASÄLLSKAPET 

Nr 1/1980 Ordinarie sammanträde i Karlskrona den 10 januari 1980 

(Utdrag ur protokoll) 

l. Meddelade ordföranden att sedan föregående sammanträde ledamoten 

Thorsten Lundberg avlidit. Ordföranden lyste frid över hans minne. 

2. Valdes ledamoten Jan Friefeldt till föredragande i vetenskapsgrenen "Hand

vapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik" för år 1980. 

3. Meddelade sekreteraren att hedersledamoten Stig H:son-Ericson till Säll

skapet överlämnat personliga anteckningar om sina sammanträffanden med Earl 

Mountbatten. Anteckningarna skall förvaras i Sällskapets bibliotek och hållas 

tillgängliga för forskning men får inte publiceras i sin helhet. 

4. Ledamoten Ola Backman föredrog ett utdrag ur sin årsberättelse i veten

skapsgrenen "Handvapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik Minteknik" 

med titeln "Det svenska torpedvapnet under 1970-talet. En expose med ut

blickar". 
Stockholm den 22 april 1980 

BO GRANATH 
sekreterare 
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Nr 2/1980 Ordinarie sammanträde i Stockholm den 14 februari 1980 
(Utdrag ur protokoll) 

1. Meddelade ordföranden att sedan föregående sammanträde hedersledamo

ten Uno Willers och ledamoten Henning Hammargren avlidit. Ordföranden lyste 

frid över deras minne. 
2. Chefen för marinen, hedersledamoten Per Rudberg, talade över ämnet 

"Försvaret, marinen, samhället" varefter följde frågestund. 
Stockholm den 24 april 1980 

BO GRANATH 
sekreterare 

Nr 3/1980 Ordinarie sammanträde i Göteborg den 13 mars 1980 
(Utdrag ur protokoll) 

1. Sammanträdet hölls i Göteborgs sjöfartsmuseum i närvaro av 19 ledamöter 

och 11 särskilt inbjudna gäster. 
2. Valdes ledamoten Nils Dellgren till föredragande i vetenskapsgrenen "Un

derhållstjänst och förvaltning. Hälso- och sjukvård med navalmedicin" för år 

1980-81. 
3. Ledamoten Fredrik Hille/son höll sitt inträdesanförande med titeln "Marin 

Väst den nya marina fredsorganisationen på västkusten, från förarbeten till che

fens för marinen förslag" . 

PER 
RUDBERG 

Stockholm den 24 april 1980 

BO GRANATH 
sekreterare 

Försvaret, marinen, samhället 

Anförande av Chefen för marinen, viceamiral Per Rudberg, vid Kungl Örlogs

mannasällskapets sammanträde den 14 februari 1980. 

Vårt försvar och våra försvarssystem diskuteras i dag livligare än på mycket 

länge. Detta är positivt av många skäl. Ett är att vi står inför ett av de 
viktigaste försvarsbesluten i modern tid - det som skall fattas 1982. Det 
som' den nu sittande försvarskommitten arbetar fram underlag för. Ett 

beslut där många svåra och länge uppskjutna frågor måste finna en för 
framtiden rimlig lösning. Ett annat skäl är att diskussion och debatt är 
nödvändig för en bred förståelse för den situation i vilken vi säkerhets

politiskt befinner oss. Vilka risker för framtiden - på kort och lång sikt -

som den medför. 
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När man inom samhällsforskningen diskuterar omorienteringar och ratio
naliseringar talar man om två slag av "tröghet" - insiktströghet och 
manövertrögheL Trögheten som fysikaliskt begrepp innebär att man fort
sätter framåt i en inställd färdriktning. Detta även om förhållandena för
ändrats på ett sådant sätt, att en annan färdriktning vore den riktigare. 
"Tröghet" låter negativt men har åtskilliga positiva sidor - det kan hindra 
för tidiga och för stora förändringar. Det bevarar goda bestående förhål

landen. Risken uppstår när den även bevarar förhållanden och uppfatt
ningar som överlevt sig själva. 

Den del som är insiktströghet står för svårigheten att inse, a t t förhål

landena förändrats. Manövertrögheten står för de bindningar man gjort 
som verkar hindrande för en omorientering, även när insikten vunnits att 

en sådan är önskvärd eller nödvändig. 
I vår försvarsdebatt och i vår försvarsutformning finns båda dessa slag av 

tröghet. Insiktströgheten finns kanske mest i försvarsdebatten , i viljan och 
förmågan att inse hur vår omvärld förändrats. Manövertrögheten finns 

kanske mest i försvarsutformningen, i organisationen själv men också 
resursavvägningen när det gäller att dra slutsatserna av nya insikter. 

Under senare år - inte minst under senaste året - har det allmänna 
klimatet mellan supermakterna förändrats på ett markant sätt. Till avspän
ningspolitiken har stora förhoppningar knutits . Men successivt har det visat 
sig, att dessa förhoppningar inte infriats. Den insikt vi nu måste leva med 
är att denna avspänningsepok riskerar att förbytas i sin motsats. 

Under de senaste 10-15 åren har situationen i Norden- Europas nord

flank - förändrats ganska radikalt. Få torde i dag förneka, att intresset på 
ett helt annat sätt än tidigare från vår omvärlds sida kommit att riktas mot 
Skandinavien. Detta har strategiska, militärgeografiska och ekonomiska 

orsaker. 
Men från att icke förneka till en klar insikt om vårt förändrade läge är 

steget ganska långt. För huvuddelen av svenskar är vår omvärldsbild ett 

Sverige som skiljer de två maktgrupperna Nato och WP åt. Men den 
genomgripande marina utbyggnaden och kraftutvecklingen som ägt rum 
omkring Europas nordflank har helt ändrat på detta förhållande. Den 
sovjetiska marina upprustningen står för denna förändring i vår nära om

värld, både i Östersjön och Norska Havet (Nordatlanten). Sverige och 
skandinaviska halvön ligger nu mitt inne i ett område, där blockens och 
supermakternas intressen skär sig i tidigare oanad grad. Där gränserna 
mellan intresseområdena är i dubbel mening "flytande" och därför starkt 

föränderliga. 
Förändringen av våra nära omvärld som vi upplevt under det senaste 

l 1/2 decenniet har i praktiken inneburit att WP nu är i besittning av i stort 
sett samma arsenal av olika sjöoperativa system, som de traditionellt mari
tima nationerna i väst länge haft. Detta gäller hela skalan från instrument 
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i terrorbalansen till det register av sjöburna system, som fordras för över
skeppningar både i liten och i stor skala. Det senare har vi kunnat se de
monstrerat under de senaste åren. överskeppningsteknik, samverkan med 
luftlandsättningar, understöd och skydd, specialtränade landstigningsförband 
- med organisation och taktik av nytt slag har tagits i bruk. Utvecklingen 
av transporttonnaget måste särskilt uppmärksammas. Denna är inte över

raskande eller borde inte vara det. Den har förutspåtts sedan lång tid till
baka. Nu är den här, men, vad det förefaller, inte insikten om dess bety
delse. Tvärtom upplever vi paradoxen att man på sina håll nu ifrågasätter 
om det går att genomföra ett överskeppningsföretag mot Sverige. Ni har 

nog, en del av Er, hört yttranden som: "En Normandie-invasion är omöjlig 
i dagens och framtidens konflikter" . Ett försåtligt sätt att argumentera. Är 
det någon som tror att en invasion av den typen skulle vara aktuell? Det är 
den lika litet som det vid Normandieinvasionen 1944 var aktuellt med en 

Galipoliinvasion av årgång 1915. Dagens teknik och taktik ger ett brett 
spelrum vid överskeppning. Från specialfartyg för landstigning på öppen 
kust över svävare till stora roro-fartyg för taktisk lastning och mycket 
snabb lossning över egna ramper även vid raserade kajer. Möjligheterna till 
överraskande anfall direkt ur angriparens fredsgruppering har härigenom 

drastiskt ökat. 
Gemensamt från Galipoli över Normandie till i dag är att den anfallande 

i många lägen måste söka utnyttja den korta, snabba transportvägen över 
havet och att han då behöver ha kontroll över de vatten, där transporterna 
skall gå fram. Känsligheten har varit, är och kommer att förbli mycket stor 
under transportskedet, då den tunga materielen som stridsvagnar, band
gående artilleri och övriga stridsfordon är inpackade ombord utan att deras 
eldkraft kan utnyttjas, liksom under 1andstigningsskedet, innan de kan ut

veckla full kraft. 
Det finns de som med "Normandie"-argumentet vill söka hävda, att en 

sjötransport av en angripares huvudstridskrafter till Sverige skulle vara ett 

så svårt företag, att det inte blir av och att man därför kan "sänka garden" 
i oss omgivande vatten och längs vår långa kust. Just det argumentet är ett 

exempel på insiktströghet av kvalificerat slag. Det är det perfekta cirkel
beviset. Att utnyttja havet som transportväg om man möter svagt motstånd 
är det mest idealiska en angripare kan önska sig i en geografisk situation 

som vår. 
Nej, endast om en angripare måste räkna med att möta ett allvarligt mot

stånd under överskeppningen och landstigningens känsliga faser, är före
taget svårt och riskfyllt. Svårare och mer riskfyllt än förr, eftersom en 
arn1es offensiva element har blivit väsentligt tyngre, liksom all kringrust
ning, och mer beroende av att tillräcklig mängd överlever transportskedeL 

Och detta skede kan bli långt och utdraget - längre och mer utdraget ju 
mer motstånd ett balanserat försvar kan bjuda. Om en angripare skulle 
lyckas bilda ett brohuvud kräver ett sådant mycket omfattande och sårbara 
underhålls- och förstärkningstransporter för att kunna utvecklas. 
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Kan vi bjuda detta allvarliga och uthålliga motstånd under dessa känsliga 
faser? Ja, om vi satsar på det! 

Den tekniska utveckling, som ger en angripare ökade möjligheter inom 
vissa områden ger det också till en försvarare. Våra geografiska förutsätt
ningar är goda, sällsynt goda, för ett djupförsvar som täcker oss omgivande 
havsområden och skärgårds- och kustområden. Förmågan till överblick 
- som i många fall gynnar angriparen - är här en fördel för en försvarare. 
Särskilt när marina stridskrafter och flygstridskrafter kan stödja varandra 
i denna försvarsstrid. 

Den tekniska utvecklingen möjliggör i dag att långräckviddiga vapen 
framförs på små fartyg. Dessa rörliga vapenbärare kan från skyddade ut
gångslägen utspridda över ett stort område bringas till koncentrerad verkan 
mot en samlad överskeppning eller till individuell verkan mot en spridd. 

Det är en klar uppfattning om dessa nya försvarsmöjligheter som dikterat 
marinens långa kamp för att få fram robotar med 100-kilometersräckvidd. 
Det är detta som gör det i Sverige under utveckling varande robotprojektet 
Rb 15 så utomordentligt viktigt. Vi har länge varit personellt, taktiskt och 
tekniskt redo för ett sådant system - det är ekonomin som gjort att mari
nen först nu kunnat satsa på det. Och det projekt vi nu ser komma fram är 

något helt annat och väsentligt mycket bättre än det projekt 04 Turbo som 
diskuterades för ett år sedan som alternativ till Harpoon. Och som jag 
då hårt gick emot. Denna lösning- Rb 15 - tror jag på. En del problem 
återstår att lösa men utvecklingen är klart lovande. 

Oss omgivande vatten är ovanligt väl lämpade för ubåts- och minsystem 
- båda kvalificerade försvarssystem där uttrycket "en svensk profil" kom
mer sällsynt väl till sin rätt. Genom en obruten utveckling under många 
decennier har vi där en mycket skicklig och välutbildad personal som till 
fullo vet att utnyttja de fördelar som de speciella vattenförhållandena runt 
Sverige erbjuder. Alla studier har bekräftat, vilken stor betydelse dessa 
system, effektiva och ytterst svåra att lokalisera, måste få för en angripares 
överväganden om sjöburna företag mot Sverige. De är verkligen avhållande. 

Men vårt problem är att hålla uppe en tillräcklig mängd i den ekonomi, 
marinen under många år tvingats leva med. 

En motsvarande obruten utveckling som för ubåts- och minsystemen har 
ägt rum och äger rum för personal och materiel för försvar av våra skär
gårds- och kustområden. Vår speciella situation och våra särpräglade geo

grafiska förhållanden har lett fram till en kustartilleriorganisation som är 
en annan karaktäristisk del av vår "svenska profil". Utvecklingen har inne
burit att vi från ett inre försvar av vissa väsentliga inlopp under VK2 bygg
de ut kustartilleriet till ett yttre skärgårds- och kustbandsförsvar. Successivt 
har vi med dessa förband som kärna sökt etablera ett sammanhållet försvar 
av våra djupa och vidsträckta skärgårdsområden liksom försvar av särskilt 
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väsentliga områden på vår kust i övrigt. Med den materiel vi nu har möjl~g
het att få fram - särskilt på artillerisidan - ser vi väsentligt ökade mö]hg
heter att göra denna gamla strävan till en ~ealitet. På ett ~v.gö.~ande sätt 
ökade räckvidder med rörligt artilleri kombmcrat med amfibieforband av 
ny typ och som stöd fasta, väl skyddade artilleri- och minfö~ba.~d och .. arme
förband - det är den lösning vi strävar mot. Problemet ar aven har den 
begränsade mängd som ryms inom nuvarande marina ekonomi. . 

Ett betydande arbete har lagts ned på att få fram ett anpassat ubåtsjakt
vapensystem till våra ekonomiska möjligheter. När jagarna och freg~tterna 
nu gått och går ut ur vår organisation utan att ersättas, är det ~å hel1kop~er 
vi satsar. Både som bärare av spaningsmedel och av verkhgt effektiva 
vapen. Och utvecklingen har gått över förväntan - systemet som he~~et 
är inom kort klart att introduceras. Här är trenden alltså mycket positiv. 
Problemet är att den fartygsburna kvalificerade ubåtsjakten snart helt för
svinner. Och därmed mycket starkt våra möjligheter att bereda vår sjöfart 
skydd. k . . .k . f.. . t ·· Ett annat problem är minröjningstun tronen - s.a v~. tig .or var r.o.var-
dighet i neutralitet och för vår förmåga att bereda var vasenthga. kustsJ?fart 
minfria vägar. Ni erinrar Er nog, de allra flesta, att nysatsnmgen m?m 
detta område hela serien om nio minjaktfartyg ,för några år sedan fick 
strykas ur pl~nerna av brist på medel. Förhoppningar att med hjälp av 
varvstödmedel få igång åtminstone en början av sådana fartygsbyggen har 
hittills kommit på skam. Det är beklagligt och förvånande, eftersom en 
sådan början också skulle ge klara exportmöjligheter för denna den mest 
defensiva av all krigsmateriel. . . 

I väntan på möjligheter att förnya minröjfunktionen har VI arbet~t v1d~~e, 
forskat och försökt, och är även här klara över de komponenter v1 ser nod-
vändiga i framtidens minröjsystem. . . . . De marina system som jag här nämnt, har 1 studrer och an~lyser visat s1g 
mycket effektiva i förhållande till sin kostnad. De är förnämliga byggstenar 
i 80- och 90-talets marin. De är värda att satsa på för framtiden -de måste 
finnas i rimligt antal i den miljö, vi ser framför oss på 80- och 90-talen. De 
kan då bli en verkligt väsentlig del av vår krigsavhållandes förmåga. 

Jag har - i det jag hittills sagt - vid åtskilliga tillfällen ber?rt m~rine~s 
personal, denna så viktiga komponent i de marina systemen. V1 har 1 ~.~.n~ 
nen glädjen att ha yrkesskicklig och miljökunnig personal. Den m!IJo .r 
vilken de verkar - havet och skärgårdarna - ställer stora krav. Krav pa 
kunskap, förmåga till sammanhållning, f~rmåga. till egen.:erksam het ~om 
kan vara svåra att förstå och Ibland ocksa att forklara for dem som mte 
känner miljön och vad den fordrar. Den upplevs som "imponerande". ~v 
de icke fackmän som i något sammanhang kunnat uppleva denna mil]o. 
Vi står nu inför starten av en ny befälsordning, som särskilt för flottan 
innebär en mycket stor förändring både i sättet för antagnin.g och .utb~ld
ning. I det nya systemet skall alla först genomgå sin värnphktsutb1ldnmg 
och därefter starta sin utbildning till befäl. För att det nya systemet skall 
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få nödvändig rekryteringskraft måste allt nuvarande befäl verkligen enga
gera sig i rekryteringsarbetet, var och en på sin tjänstgöringsplats. Det är 
nu än viktigare att ta hand om de värnpliktiga så att deras intresse att göra 
marinen till sitt fortsatta verksamhetsområde utvecklas. Så att den kvalifi
cerade utbildning ,som det nya systemet innebär, verkligen kommer till 
nytta - för den enskilde och för försvaret. 

I morgondagens miljö är det icke endast naturligt, det är nödvändigt, att 
flottans och kustartilleriets förband kan arbeta samman i sina uppgifter i 
en väsentligt mer långtgående samordning än nu. 

Ekonomi och effektivitet måste vara vägledande när det gäller att rikta 
in sig mot de långsiktiga målen. Det är också viktigt att ha en rimlig manö
verkänslighet och manöverfrihet, så att förändringar kan göras så att in
svängningsförloppet blir smidigt. 

Vi har därför inom marinen satt igång ett antal viktiga utredningar. 
Detta arbete har mycket hög prioritet. Det bedrivs på tre fronter med 
arbetsgrupper som behandlar 

- ledningsorganisation i krig 
- utbildningsorganisation och 
- materielunderhållsstruktur i fred. 
Utredningarna berör skilda men av varandra beroende problemområden. 

Tidspressen gör att arbetet måste bedrivas parallellt i de tre arbetsgrupper
na. Utredningarna tar sikte på förhållanden från mitten av 1980-talet. En 
första utredningsetapp skall vara klar detta år. 

För att styra utredningsarbetet i de tre arbetsgrupperna och säkerställa 
personalens medverkan i utredningarna har en särskild styrgrupp tillsatts. 
Den leds av marinstabschefen och där ingår ordförandena i de tre arbets
grupperna, företrädare för regionala myndigheter och representanter för 
samtliga personalorganisationer. · 

översynen av ledningsorganisationen i krig syftar till att finna vägar till 
ekonomiska besparingar med bibehållen effekt genom ökad samordning, 
bättre samutnyttjande och ändrad samverkansfilosofi. I den första etappen 
kraftsamlar vi till stödfunktionerna underrättelse-, bas- och underhållstjänst. 

Avsikten med arbetet i underhållsgruppen är att anpassa och nedbringa 
den fredstida underhållskapaciteten till vad 80-talets marin kräver och sam
tidigt få högre materiell beredskap. Nya okonventionella lösningar behövs 
för att vi skall erhålla de nödvändiga besparingar som skapar ökat utrymme 
för materielförnyelse. 

Slutligen utbildningsorganisationen. Den nya befälsordningen är i mångt 
och mycket en styrande faktor. Den förändrar åtskilligt av det som är in
vant, med början redan från 1981. Men även många andra förhållanden 
driver på behoven av förändringar, både inom flottans och kustartilleriets 
utbildningsverksamhet. Framförallt är det de personella beredskapskrav.en, 
den pågående ekonomiska utvecklingen, de ökande personal- och orgamsa
tionskostnaderna, som tvingar till att finna "billigare", mindre resurskrä-
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vande organisationsformer. Det finns också ett påtagligt gemensamt fält där 
flottans och kustartilleriets utbildning behöver samordnas bättre, till bättre 
ekonomi och bättre total effekt. 

Vi gör allt detta av två skäl: 
- ekonomin pressar på 
- effektiviteten skall höjas . 

Eller med andra ord 
De senaste decenniernas minskande andel av tilldelade resurser för om

sättning av nya system skall vändas i en motsatt trend. De marina systemens 
förmåga att möta överraskande angrepp skall tillgodoses bättre samtidigt 
som marinen effektivare kan utnyttjas för övervakning, sjöräddning etc. 
Det är absolut nödvändigt att manövertrögheten övervinns. I detta fall inte 
minst marinens egen manövertröghet! 

Jag har kallat detta föredrag "Försvaret, marinen, samhället". Den ma
rina miljön är speciell, det har jag redan sagt. Den är speciell också i så 
måtto att den är låt mig säga "verklighetsbetonad" redan i fredstid. Verk
lighetsbetonad på det sättet, att var man i en besättning i ett batteri, snart 
får klart för sig att just hans insats är väsentlig för att helheten skall fun
gera. Den helhet han upplever som den viktiga utbildningsplattformen i 
fred och samtidigt där han skall verka i ofred. Verklighetsbetonad inte 
minst på det sättet, att förbanden redan i fred har viktiga samhällsuppgifter. 

Sverige har från 1/7 1979 flyttat ut territorialhavsgränsen från 4 till 12' 
och därmed totalt ökat det svenska territoriet med närmare 10 °/o. Samtidigt 
har vi utökningen av fiskezonerna och av de ekonomiska zonerna på havs
botten, där svenskt ansvarsområde nu sträcker sig ut till mittlinjen mellan 
svensk och respektive utländsk kust. Det är en utveckling grundad på de 
diskussioner som förts och förs i de många havsrättskonferenser i FN:s regi 
som präglat 1970-talet. Nästa konferens följer snart (mars -80). Förhopp
ningarna är, att man då skall komma fram till internationell enighet om 
normerna för nationella respektive internationella åtaganden. 

Vi har under de senaste årtiondena bevittnat hur explosionsartat havets 
slumrande resurser exploaterats. En utveckling som vi förvisso bara sett 
början av. Undervattensteknikens snabba utveckling är en följd härav. Den 
nytillkomna marinens dykericentral med bl a sin ubåtsräddningsfarkost ska
par goda förutsättningar för forskning och utveckling av framtida under
vattensteknologi. Genom en väl etablerad samverkan mellan forskare, ope
ratörer och industrin som tillverkar undervattensutrustning är även här 
mårinen en viktig länk i den totala samhällsfunktionen. 

Sverige har genom utvidgning av territorialhavet, genom fiskezonerna 
och de ekonomiska zonerna på havsbotten tagit politiska beslut av en om
fattning, som medför betydande ansvar för övervakning, uppföljning, kon
troll och reglering av verksamheten inom dessa "nya" områden och av 
miljön. Ett stort antal departement är inblandade i detta ansvar och under 
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dem ett antal myndigheter och verk: försvaret - väsentligen marinen -, 
Sjöfartsverket, Generaltullstyrelsen - väsentligen tullens kustbevakning -, 
Televerket, Rikspolisstyrelsen, Naturvårdsverket med flera. Dessa myndig
heter har resurser av olika slag och myckenhet för olika delar av verksam
heten. Ett antal utredningar som berör denna verksamhet pågår. Tre har 
nyligen lämnat betänkanden. Remissarbete pågår. Genom att de tillsatts av 
olika uppdragsgivare/departement, med olika men ofta överlappande ansvar, 
går också slutsatserna in i varandra och föregriper ibland varandra på ett 
stundom mycket förvirrande sätt. Det är naturligt att vi i marinen har följt 
och försöker följa detta utredningskomplex med stort intresse. Tyvärr är 
det min uppfattning, att det saknas en övergripande syn på hur dessa pro
blem skall angripas. Kanske kan den nybildade Havsresursdelegationen vara 
ett första steg i rätt riktning. 

För vad jag efterlyser, och vad jag bedömer som nödvändigt att åstad
komma är en ökad samordning på regeringsnivå av hela detta komplex. För 
mig är det en självklarhet, att vi på samhällsekonomiskt bästa sätt skall 
använda våra totala resurser. Lika självklart är, att vi inte har råd med 
dubbleringar och överlappningar. 

Den tekniska utvecklingen har inom det civila transportområdet, liksom 
inom det militära, medfört ökad effekt. Detta har bl a skett genom till
komsten av större, snabbare, mer specialiserade fartyg. Trafikbilden kring 
våra kuster och i våra skärgårdsfarvatten har därvid blivit mera komplice
rad. Farliga laster som framförs med höga farter utgör ett potentiellt hot 
mot både miljön och övriga trafikanter. Konsekvenserna av "missar" har 
blivit alltmer oacceptabla. I takt med denna utveckling har kraven på led
ning och kontroll av denna trafik ökat, krav som ligger väl i linje med dem, 
som den militära säkerhetsövervakningen i fred medför. Och med den ut
veckling på oljesidan som blir allt klarare är det för mig naturligt att kust
sjöfarten måste ta över en stor del av nu landbundna transporter. Detta 
därför att bränsleåtgången per fraktat ton liksom totalkostnaderna blir så 
mycket lägre med sjötransport största möjliga del av transportvägen. Sjö
trafiken totalt kommer alltså att öka och därmed behovet av ledning och 
kontroll i fredstid och rimligt skydd i ofärdstid. 

Min företrädare i ämbetet pekade redan 1973 på de möjligheter som finns 
att utnyttja vår marins resurser även i det civila samhället. I ett anförande 
vid detta Sällskaps högtidssammanträde det året präglade han begreppet 
meranvändning. Med flera exempel klargjorde han hur marinens personal 
och utbildningsorganisation används och i större utsträckning kunde an
vändas för samhället totalt. Någon påtaglig förändring inom de områden 
som exemplifierades har emellertid inte skett. 

Jag vill klart deklarera, att marinen har lämpliga resurser att biträda med 
i denna av utvecklingen nödvändiggjorda utökade verksamhet. Lednings-, 
sambands- och övervakningssystem och låt mig exemplifiera med sjöbevak
ningscentralerna, som vi har och successivt får för att lösa våra primära 
funktioner, kan merutnyttjas. Merutnyttjas för de behov, det civila sam-
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hället nu känner t ex beträffande sjöräddning och övervakning. För utbild

ning rustade enheter, fartyg och landbaserade förband kan utnyttjas och 

har utnyttjats med gott resultat i kritiska situationer på ett för samhälls

ekonomin intressant sätt. Med begränsad ökad resurstilldelning kan den 

marina insatsen ytterligare förstärkas inom detta starkt ökande verksam

hetsfält. 
Ett alternativ som bör undersökas är därför den samhällsekonomiska 

vinsten att rätt tillvarata och kanske öka marinens möjligheter till insatser. 

Det har där sitt givna intresse att se hur dessa problem lösts i våra grann

länder, t ex Danmark (och även Norge kan ge intressanta erfarenheter). 

I Danmark lämnar de ansvariga departementen resurser till danska marinen 

för de uppgifter de vill ha utförda - de köper tjänster av marinen, som 

utför dem. De har funnit, att detta är det effektivaste och mest ekonomiska. 

Såväl insiktströghet som manövertröghet har alltså i hög grad styrt vårt 

handlande - eller snarare vår brist på handlande. Vi har inte utnyttjat och 

samordnat det vi har. 

Låt mig summera detta alltför långa anförande. Marinen har under de 

två senaste decennierna urholkats kraftigt. Genom insiktströgheten har 

denna trend ännu inte kunnat vändas trots den dramatiskt ökade marina 

aktiviteten i vår nära omvärld såväl militärt som civilt. 
Detta är desto märkligare som det snabbt ökande fritidsbåtsintresset, det 

väsentligt utökade sjöterritoriet, havsresursernas ökande betydelse etc borde, 

vid sidan av den förändrade säkerhetspolitiska miljön, ha väckt allmän

hetens och därmed politikernas uppmärksamhet. 
Vi inom marinen har också haft en viss tröghet att anpassa oss till den 

reella ekonomiska utvecklingen. De ökade kostnaderna för fredsverksam

heten i organisation och förvaltning måste stoppas. Vi måste kunna avdela 

mer av marinens pengar till nyanskaffning och satsa mera på utbildning 

och beredskap. Marinens personal måste bibehålla sin yrkesskicklighet. Det

ta är en självklar nödvändighet för att besättningar och bemanningar skall 

få rätt utbildning och träning, en förutsättning för att vi rätt skall kunna 

utnyttja den tekniskt kvalificerade materiel vi har. 
Det svenska försvaret och samhället i övrigt kan nu mindre än någonsin 

vara utan en väl fungerande marin. Insikten om detta måste förbättras hos 

allmänhet och politiker. Den materiel vi kunnat skaffa under senare år och 

den materiel vi skulle kunna skaffa är bra och ytterst effektiv i förhållande 

till sin kostnad. Vår personal är av hög klass. Marinen har ännu förmågan 

att fortsätta att vara en effektiv funktion i försvaret och samhället i övrigt. 

Mefl det brådskar med förstärkning av ekonomin. Det lönar sig att satsa 

på Marinen. 
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Ledamoten 
LARS-G. PERSSON Det sovjetiska marininfanteriet 

Utdrag ur årsberättelse för år 1978-79 i vetenskapsgrenen "Strategi. Taktik med 

sambandstjänst. N avigatian och sjöfart". 

HISTORISK BAKGRUND 
Marinsoldater är en gammal företeelse, vilken som på mycket annat kan leda 

sina anor tillbaka ända till antiken. Dåtidens flottor utnyttjades av de maritima 

medelhavsstaterna för att försvara och utvidga sina territorier. Sjöstriderna gick 

ofta ut på att borda fiendens fartyg och man-mot-man-striden var den slutpunkt 

till vilken alla manövrer syftade. 
Det finns angivet att Themistodes bemannade sin athenska flotta med deta

chement av marinsoldater - epibatae - innan de avseglade mot perserna 480 

f. Kr. Också romarna utbildade så småningom milites classiaiii till vaktavdelningar 

ombord och för att bilda kärnan i fartygens bordningstrupp. 

Marinsoldater återuppträder emellertid därefter först under 1600-talet hos de 

stora växande sjöfartsnationerna. Behovet av besättningsmän, organiserade och 

tränade för militära operationer i land såväl som ombord erkändes redan 1622 

när kardinal Richelieu skapade Compagnie de la Mer, som bestod av franska 

sjömän som tränats för strid i land. 1644 bildade Charles II av England "The 

Duke of York and Albany's Maritime Regiment of Foot". Denna även med 

nutida begrepp "riktiga" marinkår var omvänt ca 1200 infanterisoldater som 

tränats för tjänst till sjöss. De användes sedan under amiralitetets ledning i kriget 

mot Holland och benämndes senare också the Admiral's Regiment Holländarna 

reagerade snart och bildade sin Korps Mariniers. 

Vid sjöstrider under segelfartygens dagar fick marininfanteriet från fartygens 

riggar tjänstgöra som prickskyttar och när tiden för bordning kom fick de gå i 

täten. Varhelst flottorna fick närma sig land för att visa flaggan, för att erövra 

ett fientligt fort eller för att på annat sätt utsträcka sjömaktens inflytande till 

andra sidan strandlinjen, organiserades landstigningsförband med marinsoldater 

som kärna. 
Denna organisation fick så småningom efterföljare i många länder. Amerikan

ska marinkåren är en direkt efterföljare till den brittiska - vilket man bl a kan 

se i många uniformsemblem. Idag existerar - enligt en något osäker uppgift -

marinkårer i ett 70-tal länder. Många tycks vara rent symboliska och närmast 

ha funktion som paradtrupp medan andra utgör starka operativa förband av elit

karaktär. Den starkaste är tveklöst den allsidigt sammansatta amerikanska kåren 

med sina nära 200 000 man. 
I Sovjet har också marininfanteriet en lång tradition. Redan 1705 så utfärdade 

Peter den Store ett dekret om uppsättandet av ett ryskt marininfanteri om tio 

kompanier. Dess elddop kom att bli i striderna mot Sverige i Finska Viken 1714. 
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Vi kan därefter läsa om marininfanteriets insatser i många sammanhang. I många 

fall finns angivet att revolutionen 1917 startades av detta i och med stormningen 

av Vinterpalatset Det syns dock ha varit matroser ur örlogsflottan som tog 

initiativet. Snart därefter, 1918, organiserades det första sovjetiska marininfanteri

förbandet och truppslaget fick snart en aktningsvärd styrka men lades snart ner 

igen och återuppstod på nytt i juli 1939 när en marininfanteribrigad uppsattes 

inom östersjöflottan. 
Under VK 2 deltog marininfanteriet i en mängd strider, mest i lantförsvaret av 

hamnar och marina baser i Östersjön, Norra Ishavet och Svarta Havet. över 

100 000 man deltog t ex i försvaret under Leningrads belägring. Det är dock 

tveksamt om de gör skäl för namnet i modern mening, det var till stor del besätt

ningar från örlogsfartyg, som tvingades att ligga overksamma vid kaj. I Svarta 

Havet deltog 60 000 man i försvaret av Odessa, Sevastopol m fl örlogshamnar. 

Marininfanteri deltog emellertid också i strider långt från havets närhet, t ex vid 

Moskva 1941 och vid Stalingrad 1942. 
Renodlade amfibieoperationer i större skala var dock inte så många. I nära 

nog alla fall sattes de in för att antingen störa en fientlig framryckning längs 

kusten - t ex vid Peterhof 1941, som fördröjde den tyska framryckningen tre 

dagar - eller för att understödja en egen framryckning som vid Novorossisk i 

Svarta Havet 1943 för att stödja en framryckning i norra Kaukasus. I krigets 

slutskede tillämpades denna taktik med marininfanteri i ett oss näraliggande 

område. Under tyskarnas tillbakaryckning från norra Finland sattes marininfan

teri in vid flera tillfällen i anfallet för att nå Kirkenes i Norge. De sattes då in 

bl a för att ta hamnen Linakhamari en mil norr om dåvarande Petsamo. (Idag 

heter orten Pechenga och är garnisonsort för Norra Marinens regemente). Vid 

dessa utnyttjades marininfanteriet så som det tycks vara avsett att användas än 

idag - som tätförband vid landstigningsoperationer där huvudstyrkan utgörs av 

armeförband. 
Omedelbart efter VK 2 upphörde marininfanteriet åter som eget truppslag för 

att 1964 återigen uppstå. Sedan dess har det bestått och utvecklats och det är 

detta moderna vapenslags organisation, materiel, taktik och operativa användning 

vi nu skall granska. I studierna inkluderas också i några avseenden de polska 

och östtyska förband, som i uppgifter står marininfanteriet nära. 

ORGANISATION OCH UTRUSTNING 
Det sovjetiska marininfanteriet är numera organiserat i regementen. Enligt öppna 

källor disponeras nu fem sådana, varav två i Stilla Havs-marinen och ett i vardera 

Svarta Havs, östersjö- och Norra Marinerna. Östersjöregementet har sin hemma

bas i Baltijsk, där också en stor del av dess övningar äger rum. 

Uppgifterna om kårens totala styrka varierar något men torde vara mindre än 

15 000 man. I jämförelse med US Marine Corps är det således en liten organisa

tion men storleksmässigt är den helt i klass med övriga marinkårer. 

Regementena är organiserade så som framgår av bild l. Några förstärknings

förband på divisionsnivå ingår inte i marinkåren utan torde vid behov få utgå ur 
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Marininfanteriregementets organisation 

Enhet Antal man 

"" 2.000 

150 

75 

3 x 400 

Utrustning 

Amfibiestridsvagn PT-76 
Amfibiepansarskyttebil BRDM-2 

3x30 amfibiepansarskyttebilar BTR-60 P/PB 
Bärbara lvrobotar SA-7 
Bärbara pvrobotar SAGGER 
3x3 82 eller 120 mm granatkastare 
30-tal terrängbilar för underhållsförband 

30 amfibiestridsvagnar PT-76 
Ca 10 medeltunga stridsvagnar T-54/55 
eller T-62 

120 mm grk 
122 mm salvpjäs BM 21 

9 pvrobotbilar SAGGER 

lvkanonvagnar ZSU-23-4 
lvrobotbilar BRDM med SA-9 

Röjdykarutrustningar 
Amfibiebandvagnar 
Terränglastbilar 

Bild J. Marininfanteriregementets organisation 
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motoriserade förband. Detta är organisatoriskt en avgörande skillnad gentemot 
de amerikanska och i viss mån också de polska förbanden. Detta begränsar 
avgjort möjligheterna att självständigt lösa större uppgifter. Trots sina strids
vagns- och artilleriförband måste regementet betraktas som infanteritungt och 
torde ofta kräva förstärkning med understödsförband av olika slag. 

Organisationen är mycket snarlik det motoriserade skytteregementets. Den 
största skillnaden är att marininfanteriet disponerar amfibieskyttefordon och 
amfibiestridsvagnar. De senare kan dock ersättas av medeltunga stridsvagnar av 
armens typ T-55, som har djupvadningsutrustning för fem meters djup. 

Amfibiestridsvagnen PT-76 är liksom pausarskyttefordonen vattenstrålestyrd 
och gör en fart genom vattnet på 5-6 knop och 45 km/tim på land. Den väger 
med sina knappt 15 ton mindre än hälften av en medeltung stridsvagn. Den har 
en 76 mm kanon och en kulspruta och måste alltså anses lätt även vad avser 
beväpningen. 

Den från många bilder välkända åttahjuliga amfibiepansarskyttebilen BTR-60 
P rymmer en skyttegrupp. Den har två fast monterade kulsprutor och har sytt
springor i sidaskydden för observation och eldgivning med eldhandvapen. En ny 
mera avancerad version med tyngre understödsvapen finns men det är osäkert 
om den ännu är införlivad med organisationen. 

Den lättare amfibiepansarskyttebilen BRDM-2 förekommer förutom i trupp
transportversion som bärare av pansarvärnsrobot SAGGER och av luftvärns
robot SA-9. 

Vid sidan om granatkastarförbanden disponerar marininfanteriet salvpjäsen 
BM 21, som för deras del är monterad på terränglastbilar. 

Alla de väsentligare stridsmedlen är således självgående och inte beroende av 
dragfordon. Detta gör att de är lätt manövrerbara och snabbt kan gå i ställning 
och komma till skott, vilket är en stor fördel främst för de känsliga tätförbanden 
vid en landstigning. Alla viktigare fordon har !R-utrustning för körning resp 
eldgivning i mörker. 

Vid sidan om lastterrängbilar, som är beroende av att kunna urlastas direkt 
till land, disponerar marininfanteriet amfibiebandvagnen PTS-M som lastar impo
nerande 70 man eller lO ton i vattnet och för kortare sträckor även på land. För 
att förbättra transportmöjligheterna för icke amfibiska fordon disponerar rege
mentet en amfibiefärja, som utgörs av en pontonförsedd amfibiebandvagn. En 
komplett färja med två hopkopplade sådana bär 52 ton, d v s mer än väl en 
medeltung stridsvagn. 

Handvapnen - automatkarbiner - har den sovjetiska standardkalibern 7,62 
mm, men är lättare än den som vanligen används i armen. Den lätta kulsprutan 
som används har samma kaliber, men sägs i en rysk artikel ha en räckvidd på 
800 meter trots en vikt på bara 5,6 kg. 

Lätta pv-vapen syns vara rikligt förekommande . På de flesta bilder från land
stigningsövningar ser man soldater med pansarskott. Att man lägger stor vikt 
vid pansarvärnsvapen framgår också av att de enligt sovjetiska beskrivningar 
alltid övar mot förutsättningen att försvararen disponerar pansar. När det gäller 
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Bild 2. En sovjetisk bild från en landstigningsövning i Norra Ishavsterräng. Den syns 
delvis vara ett fotomontage (flygplan och detonationsmoln i bakgrunden). På denna lik
som många andra bilder följer amfibiestridsvagnarna e f t e r am/ibieskyttefordonen. 
Truppen urlastar alltid så snart transportfordonen nått strandlinjen eller strax innan, 
möjligen för att undvika ev stridsvagnsminor. Amfibiestridsvagn PT-76. Amfibiepansar
skyttebil BTR/60 PB. 

pv-vapen skiljer de sig från amerikanska marinkåren som i högre grad förlitar sig 
på flyg och egna stridsvagnar som pansarvärn. 

Trots sin marina anknytning är marininfanteriet naturligtvis helt ett mark
stridsförband. Några sjötransportmedel utöver amfibiefordonen disponeras inte 
utan, liksom i övriga marinkårer, bestås sjötransporterna av flottan. 

Det finns dock särskild anledning att peka på de möjligheter till sjötransport 
med svävare man har. Dessa utgör taktiskt ett mellanting mellan landstignings
tonnage och amfibiefordon och kan snabbt föra även tung materiel över både 
sjö- och landmineringar ett gott stycke in i land om strandområdet är någor
lunda jämnt. 

Marininfanteriet övar också regelbundet landsättning med helikopter och delar 
av regementet kan landsättas med fallskärm. Flertalet soldater har enligt sovjetiska 
artiklar fallskärmsutbildning. 

OPERATIVT UTNYTTJANDE 
De sovjetiska erfarenheterna av amfibieoperationer under VK 2 inskränker sig till 
sådana för att kringgå fiendens linjer i samband med armestridskrafters fram- eller 
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tillbakaryckning längs en kust. Dessa genomfördes ofta i liten skala men var ofta 
framgångsrika. Det är därför oklart varför marininfanteriet rönte så litet intresse 
direkt efter VK 2. Det uppstod ju snart igen, tydligen för att man insåg behovet 
av specialtränade förband för strid i kustområdena och kanske för att intresset 
ökades för förband, som kunde utnyttjas för sjöburna interventioner långt hem
ifrån. 

Under den sista tioårsperioden har regelbundet landstigningsövningar genom
förts bl a i Östersjön - både i Sovjet, Polen och östtyskland - och i Norra 
Ishavet på ett sådant sätt att det finns anledning att tro att man fäster stor vikt 
vid denna typ av strid. I Sovjet har marininfanteriets styrka visserligen varit kon
stant under en längre tid, men dess vapen, stridsfordon och taktik utvecklas snabbt 
och de övningar som genomförts har innefattat allt mer komplexa förband. Av 
sovjetiska artiklar att döma tränas också motoriserade förband, främst förstärkta 
skyttebataljoner, för att kunna delta i amfibieoperationer. Detta ökar naturligtvis 
tillgängliga amfibiestyrkor högst väsentligt. 

Sovjet tycks emellertid hålla fast vid tanken på att operera med relativt små 
marininfanteriförband, ofta under upprepat insättande med korta tidsintervaller. 
Taget område fylls sedan på med reguljära armetörband, som fullföljer uppgiften 
och anfaller ur brohuvudet. 

De polska och östtyska motoriserade förband, som fått landstigningsoperatio
ner som specialitet, får sin utrustning allt mer specialiserad. Vissa uppgifter finns 
att det östtyska regementet är på väg att omorganiseras till ett marininfanteri
regemente av sovjetisk modell. Förutom de i ett motoriserat förband normalt 
ingående enheterna finns bland ingenjörförbanden enheter för röjning av minor 
och undervattenshinder. I Polen finns enligt vissa uppgifter mindre infanteri
enheter underställda flottan. 

Det ökande intresset för amfibieoperationer är emellertid mest uppenbart när 
det gäller landstigningsfartyg. Allt fler och modernare fartyg byggs och tekniken 
för att utnyttja även ro-ro-fartyg utvecklas. Särskilt uppenbart är detta inom 
polska flottan, där landstigningsfartyg är det allt dominerande fartygsslaget Till
sammans finns det enligt öppna uppgifter kapacitet i Östersjön för att samtidigt 
transportera l 1/2 regemente på specialtonnage. 

Det är svårt att, i varje fall med hjälp av öppna källor, bilda sig en säker upp
fattning om var och hur marininfanteriförbanden avses utnyttjas. Det som kan ge 
ledning är främst en granskning av reportage från de övningar som genomförs. 
Man måste dock vara försiktig med slutsatserna eftersom även WP-förbanden 
borde vara något bundna av övningstekniska förhållanden, tillgång på övnings
fält m m. 

Beroende på sin utgångsgruppering tränas de sovjetiska förbanden för insats 
under olika terräng- och klimatförhållanden. Pechengaregementet tränas hårt för 
strid i mörker och vinterklimat. De varma vattnen längs ishavskusten är ju öppna 
även om vintern är hård och snön djup. Bilder finns från övningar där infanteriet 
rycker fram på skidor efter landsättningen. Så var t ex fallet under övningen 
OCEAN i april 1970, då väderleksförhållandena längs Ishavskusten var svåra. 
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Bild 3. Amfibiepansarskyttebil BMP med utskjutningsramp för den trådstyrda pv
roboten SA GGER ovanför 96 mm kanonen. 

Av den tidigare materielbeskrivningen framgår också att alla stridsfordon har 
!R-utrustning för körning under mörker. 

Terrängen i nordvästra Sovjets kusttrakter är snarlika den i norra Norge och 
klimatet likaså. Att regementet tränas för insats även där framgår bl a av att sjö
transporterna före landstigningsövningarna ofta ges en längd som motsvarar 
transporterna dit. Det framhålls i en sovjetisk beskrivning av marininfanteriets 
träning att soldaterna hålls mycket till sjöss, säkert för att få "sjöben" och orka 
med en landstignings vedermödor även efter en lång och gropig sjöresa. 

östersjöregementets rutinträning äger rum i närheten av förläggningsorten 
Baltijsk i södra Balticum. Trots närheten till sina polska och östtyska vapen
bröder tycks dock samövningar med dessa vara relativt sparsamma. Detta kan 

tyda på att de olika kårerna primärt är avsedda för olika operationsområden. 
Polska förband syns avsedda att spela en framträdande roll vid en ev fram

ryckning längs nordtyska kusten mot Danmark. Det är då rimligt att den polska 
division, som tränats för landstigningar, deltar i kringgångsföretag till sjöss och 
för insats mot de danska öarna. Träningen för detta passar då också väl för 
insatser mot sydsverige. 

Vid den senaste stora landstigningsövning som genomförts med sovjetiska för
band -FAGA 1978 - ilastade förb anden i södra Östersjön och landsteg i ösel 
efter en transportsträcka som motsvarar Östersjön i öst-västlig led . 

FAGA var slutpunkten på en serie förövningar där främst olika moment under 
sjötransporten tränades. Sjöstridskrafter deltog för att såväl skydda transport-
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Bild 4. Salvpjäs BM-21. 

fartygen som för att ge understöd under själva landstigningsfasen. övningen om
fattade ett stort antal fartyg och visade att man behärskar tekniken att landsätta 
även större förband mot försvarad kust och efter en sjötransport där man mött 
alla typer av motverkan. Det syns också klart att man mer och mer efterliknar 
den amerikanska modellen för landstigningsoperationer. Det är uppenbart att 
man anstränger sig att konstruera B-sideförband sammansatta så som de kan för
väntas bli under krig inom respektive operationsområde. 

Det är viktigt att notera att marininfanteriet regelbundet övar tillsammans med 
luftburen trupp. Bilder från övningar visar på att helikoptrar regelmässigt används 
under landstigningsföretag. Sovjetiska skribenter understryker att djupet i land
stigningsföretagen blivit större och att marininfanteriet kan ges större uppgifter 
nu när möjligheterna till samverkan med luftburen trupp ökat. De syns då syfta 
både på helikopterlandsättning och Juftlandsättning med fallskärm . En i dessa 
sammanhang välkänd författare framhåller att bataljonsmål som regel utgörs av 
ställningar i strandförsvaret och terräng för att hindra fientliga reservers fram
ryckning mot stranden. Om förbandet kan ges understöd av lufttrupp kan batal
jonen också ges uppgift att ta mindre hamnar och kustnära flygfält. 

Man kan således på grund av iakttagelser från övningar och av vad som fram
hållits i sovjetiska artiklar slå fast 

att sovjets marinkår tränar under förhållanden som medger insats i östersjöom
rådet och längs Norra Ishavets kuster även under mörker och vinterförhållan
den och att standardutrustningen är avpassad för detta 

att landstigningsföretag av bataljonsstorlek syns vara rutinmässiga och kan väntas 
bli vanligt förekommande under strid i kustområden 

att tekniken med landstigningsföretag mot försvarad kust med regementen och 
större förband behärskas 
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Bild 5. Beskrivning i sovjetisk artikel (engelsk översättning) av motoriserad skytte

bataljon grupperad för försvar av kust. Den ger en anvisning om vilket motstånd 

marininfanteriet tränar för att möta. 

att samverkan med förband som luftlandsatts på djupet regelmässigt genomförs 

under landstigningsföretagets inledningsskede och att landstigningsföretagen 

också regelmässigt syftar till att förbereda landsättning av motoriserade för

band. 
Det måste givetvis framhållas - vilket för övrigt sovjetiska författare ofta beto

nar - att förbanden också är avsedda för ett offensivt moment i en försvarsstrid, 

där fienden rycker fram längs kusten. Detta har man som tidigare nämnts erfa

renhet av från VK 2. Man påstås öva insats med bataljonsförband, urdragning 

med återilastning på lastfartygen och förnyad insats kort tid därefter på annan 

plats. Detta kan tyda på att man vill öva urdragning efter en insats i avledande 

syfte. 
Uppenbarligen specialiseras marininfanteriregementena för strid inom respek

tive "moderflottans" operationsområde. Detta torde gälla också för Stilla Havs

och Svarta Havsregementena, även om tillgängliga observationer från övningar 

där är mycket sparsamma. skillnaderna i taktik och träning kan dock rimligtvis 

inte vara större än att förbanden kan utnyttjas även utanför sitt primärområde. 
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Bild 6. Ett annat klipp ur en sovjetisk tidskrift som visar hur en m o t o r i s e r a d 

s k y t t e b a t a l j o n utnyttjas för anfall mot försvarad kust. Skissen saknar avstånds

angivelser. 

TAKTIK 
Då marininfanteriförbandens utrustning och personalstyrka är snarlik de meka

niserade enheternas torde dess taktik, när de väl landsatts, vara densamma som . 

den armeförbanden använder. Marininfanteriförbanden utnyttjas också sällan för 

utbrytningen ur ett brohuvud. Det är därför taktiken vid landsättning och tagande 

av det omedelbara strandområdet som här kan vara av intresse att särskilt studera. 

Detta är den svåraste och känsligaste delen av ett landstigningsföretag. 

Man har kunnat iaktta att sovjetiska mekaniserade skytteförband vid övning av 

försvar vid kust framgrupperar alla tillgängliga vapen så att de kan bekämpa de 

anfallande medan de fortfarande är under sjötransport. De syns ofta vara gruppe

rade på en försvarslinje med mindre reserver bakom. Detta gäller även pansar

värnsroboten SAGGER, som också kan användas mot sjömåL Intill dess att amfi

biestyrkan passerar skottviddsgränserna hålls de kustförsvarande förbanden till

bakadragna för att undgå förbekämpningen. Då marininfanteriet ofta övar mot 

av motoriserade skytteförband försvarad kust måste man anta att dess landstig-
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STRIDSFORDON, AMFIBIEBAND V AGN, AMFIBIEFÄRJA 

Beteckning 

Amfpskbil BRDM-2 
(4-hjulig) 

Ahfpskbil BTR-60/ 
BTR-60 PB 
(8-hjulig) 

Amfstrv PT-76 

Mt strv T-55 

Lvkv ZSU-23-4 

Amfbv PTA-M 

stridsvikt kg 

7.000 

9.900/10.300 

14.000 

37.000 

15.000 

17.700 

Beväpning 

1/ 14,5 mm ksp 
1/7,62 mm ksp 

1/12,7 mm+ 
2/7,62 mm ksp/ 
1/ 14,5 mm+ 
1/7,62 mm ksp 

1176 mm kan+ 
1/7,62 mm ksp 

1/ 100 mm kan + 
217,62 mm ksp + 
1/12,7 mm lvksp 

23 mm kvadruppelpjäs 
skottvidd 2- 3000 m 

ningsteknik präglas av möjligheten att möta häftig moteld under amfibiefordo

nens anlopp mot stranden. 
I sovjetiska artiklar påtalas ofta nödvändigheten av att uppnå överraskning 

vid anfall mot kust. Ilastning sker därför så sent som möjligt från tillbakadragna 

väntlägen på den egna kusten. Man övar snabba ilastningar både över strand och 

vid kajer. Strävan är att hinna med både ilastning och transport under mörker. 

Det är också angeläget att hindra försvararens reserver att nå stranden innan 

egen huvudstyrka nått dit. Tekniken med avledande manövrer och skenlandstig

ningar används därför flitigt för att i det längsta hålla försvararen i ovisshet om 

var huvudstyrkan sätts in. 
Med tanke på att tillgången på specialtonnage är den begränsande faktorn vad 

gäller styrkeinsatsen måste det vara angeläget att snabbt kunna återilasta trupp 

som landsatts i en sidoriktning för att sedan kunna sättas in i huvudanfallsrikt

ningen. 
Vid insats mot öar där försvararen har svårt att sätta in reserver kan anfallet 

genomföras från flera riktningar för att splittra försvaret. 
Stor uppmärksamhet ägnas valet av urlastningsplatser. Flygrekognoscering och 

spaning med attackdykare insätts i god tid före anfallet. 
Förbekämpning av strandförsvaret utförs främst med taktiskt flyg. Dessa 
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insatser intensifieras när transportfartygen nått skottviddsgränsen för kustför

svarsförbandens artilleri och förstärks under det skedet med fartygsartilleri. Inten

siteten av stormelden hålls hög intill dess att tätförbanden nått strandlinjen och 

medan pionjärförband röjer genomgångar i hinder och mineringar. Eldlednings

patruller från fartygen följer tätförbanden. 
Under detta skede sätts helikopterluftlandsättningar in för att hindra försvara

rens rörelser på djupet. De syns genomföras intill ett djup av 3-4 km från 

stranden. 
Urlastning av amfibiefordonen anges oftast ske på ca 3 km från stranden, vilket 

är utanför räckvidden av t ex trådstyrda robotar och lättare pjäser i kustförsvaret. 

Det tvingar dock transportfartygen att en kort tid ligga stilla inom artilleriets 

räckvidd. Detta ställer höga krav på intensitet och precision i förbekämpningen. 

Det tvingar också amfibiefordonen att flyta mot stranden under ca en halv timma. 

De medeltunga stridvagnarnas djupvadningsförmåga torde ha måttlig betydelse 

vid urlastning på kust. De kan visserligen passera djup på upp till 5 meter men 

sjösättning kan inte ske på sådana djup. För att landsätta dessa måste transport

fartygen gå betydligt närmare land än tidigare nämnda 3- 5 km intill högst ca 2 

meters djup. 
Strävan är att uppnå hög takt och stor kraft i anfallet. Så många amfibiefordon 

som möjligt sjösätts samtidigt och stormelden förstärks under detta skede med eld 

även från amfibiefordonen. Aven stridsvagnen PT-76 brukar avge eld under 

flytningen in mot stranden mot mål i det omedelbara strandförsvaret Det syns 

dock som om de främsta stridsvagnsförbanden följer omedelbart efter personal

transportfordonen. 
Anfallskraften markeras också av att man uppenbarligen försöker nå stranden 

med många fordon samtidigt. Bilder visar ofta hur kompanierna urlastar med 

vagnarna på 5- 10 meters lucka efter att ha haft en liknande linjeformering till 

sjöss. Urlastningen sker omedelbart efter det att amfibiefordonen nått stranden. 

Anfallet förs därefter vidare till fots med stöd av stridsvagnar eventuellt genom 

röjda öppningar (1 - 2 per kompani) i hinder och mineringar. Målet är att i 

första hand ta befästa försvarsanläggningar som kan väntas ha motstått för

bekämpningen och terräng varifrån försvararen kan nå stranden med direktriktad 

eld. Anfallet förs om möjligt in till ca 3 km djup varefter man övergår till försvar 

av tagen terräng. De i efterföljande vågor landsatta mekaniserade förbanden får 

sedan förstärka försvaret och när uppladdning skett fortsätta anfallet ut ur 

brohuvudet. 

Det anges ibland i sovjetiska artiklar att förbekämpningen förstärks med tak

tiska kärnvapen. I huvudsak syns de dock öva för strid i "konventionell" miljö. 

Indikerings- och saneringspatruller ingår emellertid i regementet och man är 

uppenbarligen beredd att verka även då kemiska stridsmedel kommit till an

vändning. 

AVSLUTNING 
Det har länge ansetts att landstigningstekniken varit ett område där de sovjetiska 

sjöstridskrafterna legat efter de i väst. Man syns dock knappa in på försprånget 
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och tar efter hand upp den teknik som används av amerikanska marinkåren. Den 
i föregående avsnitt beskrivna taktiken är i själva verket snarlik den som används 
av USA med den skillnaden att Sovjet även förfogar över amfibiestridsvagnar. 

Likheten gäller också skyddet och genomförandet av sjötransporten över hav 
och uppträdandet med attackflyg, sjöartilleri och helikoptrar i själva urlastnings
området. Strävan att omedelbart sätta in förband på djupet för att minska effek
ten av kustförsvaret är också densamma. 

Marininfanteriet anges ofta vara ett elitförband av typ fallskärmsjägare. Det 
faktum att de specialtränas för viss typ av strid anger i och för sig inte att det 
skulle vara en elitkår. Träningen av de sovjetiska marininfanterisoldaterna be
skrivs dock som extra hårdför och stora krav ställs på initiativ och förmåga till 
självständigt handlande. För att bli marinsoldat uppges man först behöva upp
fylla kraven för att tjänstgöra i örlogsflottan, därefter utväljs man till marin
infanteriet där de meniga utbildas under två år. Detta tyder på att de vid sidan 
om insatser av den typ som här beskrivits också skall kunna användas vid com
mandoraider i mindre grupper så som bl a brittiska marinkårsenheter. 

Intensiva övningar bedrivs numera på alla nivåer. Det torde visa på att man 
fäster stor vikt vid denna typ av strid och det syns som om det svartuniformerade 
marininfanteriet i Sovjet både förväntas vara och är en slagkraftig del av strids
krafterna i kustområdet. 
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Ledamoten 
FREDRIK 
HILLELSON 

Marin väst - den nya marina 
fredsorganisationen på Västkusten 
- från förarbeten till Chefens för 
marinen förslag 

Inträdesanförande av ledamoten Fredrik Hille/son 

Den i dag gällande organisationen för ledning av försvaret av Västsverige 
tillkom 1966. Då bildades den nya integrerade ledningen på högre regional 
nivå genom sammanslagning av dåvarande ledning för militärområde, ma
rinkommando och eskader. Västkustens örlogsbas tillskapades på lägre 
regional nivå för mobilisering och ledning av sjöstridskrafter, marina heli
kopterförband och understödsförband på den grund som delar av marin
kommandot och Göteborgs örlogsvarv utgjort. 

För Göteborgs kustartilleriförsvar och fo 32/31, som hade bildats i slutet 
av 50-talet innebar den nya ordningen endast att befälsförhållandena i fred 
och krig förenklades. CGbK var ju tidigare underställd militärbefälhavaren 
avseende markoperativ och territoriell verksamhet samt lydde under marin
kommandochefen avseende sjöoperativ verksamhet. Nyordningen innebar 
att erforderlig samordning mellan CGbK och CörlB V kom att i fred, 
under mobilisering och i krig regleras genom högre chef - d v s chefen för 
marinen eller militärbefälhavaren - eller genom direkt samverkan mellan 
de båda marina cheferna. CGbK uppgift som territoriell chef samt garni
sonschef i Göteborg innebar därvid ett särskilt samordnande ansvar. 

Den nuvarande uppgiftsfördelningen i fred och krig på lägre regional 
nivå bygger på de principer som den s k Ledningsutredningen la fast i bör
jan på 70-talet. 

I korthet fastslogs då att markstridskrafter d v s fältförband och lokalför
svarsförband ur armen samt kustartillerifö rband ur marinen under MB 
skallledas av försvarsområdesbefälhavare, kustartilleriförsvarschef eller för
delningschef samt 

att sjöstridskrafter under MB skall ledas av örlogsbaschef eller bevak
ningsområdeschef. 

Enligt ledningsutredningen borde dessa chefer med staber om möjligt 
vara organiserade i fred och ansvara för mobilisering av stridskrafterna. 
Inom Västra militärområdet har denna princip inneburit en ledningsorga
nisation i fred och krig enl bild l. 

Som framgår av bilden finns stora strukturella likheter mellan freds- och 
krigsorganisation . Fredsmyndigheterna svarar dessutom helt för mobilise
ringen av de egna krigsförbanden. 

En väsentlig skillnad finns dock i förbandsproduktionen av sjö- resp 
kastridskrafter. 
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Ansvaret för utbildningen av flottans personal och förband är fördelat på 

• ett antal skolchefer 
• Chefen för kustflottan och 
• örlogsbascheferna 
Den senare lämnar därvid ett omfattande understöd till kustflottans för

band samt är mobiliseringsmyndighet för de sjögående förbanden . 
Kustartilleriförsvarschefen har ett mer samlat ansvar för förbandspro

duktionen av kaförbanden genom att såväl utbildnings- som förvaltnings
organisationen är underställd honom. 

Jag har nu redovisat den ledningsstruktur som utgjort en grund för de 
utredningar som under hela 70-talet drabbat Göteborgsförbanden. 

Den andra faktorn är välkänd av alla - ekonomin. Den bristande kom
pensationen för prisutvecklingen på försvarsmateriel samt den faktiska 
löneutvecklingen har gjort att försvarsekonomin urholkats. Ett sätt att 
möta denna utveckling har varit rationaliseringar i vid bemärkelse - från 
vardagsrationaliseringar till avveckling av administrationer och etablisse
mang - i flera fall i form av förbandsindragningar. 

Det andra sättet att möta den ekonomiska situationen är en minskning 
av krigsorganisationen. 

Jag vill här erinra om effekterna av 70-talets försvarsbeslut för marinens 
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del. Av planerad ny materiel har bl a en förnyelse av minröjningsfunktion 
i form av nya minjaktfartyg samt en ersättning med vissa nya tunga ka
batterier fått skrinläggas. 

Härutöver har kuranta stridsfartyg och kabatterier i stor utsträckning 
fått utgå i förtid. 

De nya förband och vapensystem som har tillkommit eller är under an
skaffning har hög stridseffekt. Antalet förband är dock för begränsat för 
att motsvara kraven. 

I andra termer kan marinens dilemma beskrivas med förhållandet mellan 
kostnaderna för vidmakthållande och förnyelse: 

Från att under 50- och 60-talet ha legat på en 50-50-basis uppgår nu
mera nyanskaffning av materiel och befästningar till knappt 30 Ofo av 
marinens anslag. Lätt inses att en fortsatt urholkning utan materiell för
nyelse på sikt innebär en avveckling av det marina försvaret. 

70-talet inleddes med en rationaliseringsvåg - den s k OLLI - som står 
för Organisation av Lägre regional och Lokal Instans. 

Vid GbK - samt vid övriga kaförsvar - medförde OLLI att 
• kaförsvars/fostaben sektionsindelades 
• tyg- och intendenturförvaltningarna slogs samman till en materielenhet 

samt att 
• övriga förvaltningsenheter i huvudsak bibehölls oförändrade i avvaktan 

på andra pågående eller aviserade specialutredningar. 

Vid ör!B V - samt vid övriga örlogsbaser - medförde OLLI endast 
smärre organisationsförändringar främst beroende på att utredningsdirek
tiven föreskrev att den nyligen införda organisationen skulle bibehållas och 
att sålunda endast begränsade anpassningsåtgärder borde ifrågakomma. 

OLLI kom sålunda att medföra att marinens lägre regionala organisation 
utformades olika för örlogsbaser resp kaförsvar (bild 2). 

Bilden visar att funktioner som vid örlogsbasen finns inom 4 organisa
tionsenheter vid kaförsvaret hålls samman inom en. 

Betr fo 31 överfördes ansvaret till C I 16 i Halmstad i samband med 
OLLI-armen. 

Utöver organisationsförändring medförde OLLI i Göteborg en personal
minskning i storleksordningen 50 personer varav flertalet vid GbK. Denna 
personalminskning utgjordes främst av rationaliseringar inom förrådssek
torn där de nya s k OLLI-förråden utgjorde den synliga förutsättningen. 

Personalstyrkan vid de båda myndigheterna kom att efter översynen 
ligga på omkring 900 anställda, jämnt fördelade på örlogsbas och kaförsvar. 
Härtill kommer ca 300 tjänster vid KA 4 och 2. hkpdiv vilket ger total
antalet tjänster vid myndigheterna i mitten på 70-talet d v s ca l 200. 

Redan innan OLLI l-utredningen var slutförd genomfördes en komplet
terande utredning, OLLI etapp 2, med inriktning att klarlägga de ytter
ligare vinster som var möjliga genom en ökad samordning mellan de marina 
myndigheterna i Göteborg respektive Karlskrona. Denna utredning innebar 
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inga genomgripande förändringar vilket berodde på att många områden 
redan var samordnade på ett effektivt sätt samt att de tunga förvaltnings
objekten - stridsfartygen respektive fasta och rörliga kustartilleriförband 
- har relativt stora olikheter. 

En vecka efter det att Regeringen fastställt den nya OLLI-organisationen 
inom marinen lämnade öB direktiv för det fortsatta utredningsarbetet 
rörande ytterligare samordning av den marina organisationen i Göteborg. 
Utredningen - OLLI etapp 3 - fick snart namnet Göteborgsutredningen. 

Uppdraget omfattade två helt skilda områden 
• dels en studie rörande samordning av verkställande förvaltningsresurser 

inom ramen för två mobiliseringsmyndigheter i Göteborg 
• dels en studie rörande förutsättningarna för en utflyttning av örlogs

basen till Gullmarnområdet, den s k Ag Gullmarn. 
Den senare utredningen kan ses som en parallell till utflyttningen av 

örlogsvarvet från Stockholm till Muskö. Ag Gullmarn redovisade investe
ringskostnader på ca 100 mkr, kostnader som inte kunde tjänas in genom 
lägre driftkostnader. Både CM och öB avstyrkte ett fortsatt arbete med en 
utflyttning och Regeringen har sedermera föreskrivit att en omlokalisering 
inte skall övervägas. 

Den andra delen av uppdraget - Göteborgsutredningen - var mycket 
omfattande och klarläggande. I olika alternativ omfördelades verkställig
hetsresurser till endera myndighet under det att resurser för ledande för
valtningsverksamhet bibehölls vid vardera myndighet. Olika lösningar redo
visades. 

Chefen för marinen förordade i början på 1975 att Göteborgsutredningen 
skulle utnyttjas som underlag för enskilda rationaliseringsprojekt och inte 
för en fortsatt fördjupad utredning. 

överbefälhavaren (okt 1975) delade CM uppfattning men framhöll med 
hänvisning till den ekonomiska utvecklingen att de organisatoriska lösning
arna inte fick förhindra "en eventuell framtida sammanslagning av de 
marina mobiliserings- och förvaltningsmyndigheterna om en sådan fusion 
kan bli nödvändig". 

Regeringen fastställde denna inriktning i sept 1976 men uppdrog sam
tidigt åt CM att ytterligare utreda samordning inom vissa stödfunktioner. 

De direktiv som utgjorde grunden för den nu beslutade sammanslagna 
fredsorganisationen lämnades 

• dels av Regeringen till Försvarets fredsorganisationsutredning i mars 
1977 

• dels av öB till CM i planerings- och budgetdirektiv i april 1977. 
Direktiven var i sammandrag följande: 

Regeringens direktiv till FFU (1977-03-03): 

"FFU bör ... redovisa förslag till i första hand minskningar motsvarande 
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3-4 regementsadministrationer inom armen och marinen ... lämna förslag 
som innebär en minskning av den lokala förvaltningsorganisationen främst 
inom marinen." 

öB direktiv till CM (1977-04-12): 
" ... ett alternativ planera för dels en sammanslagning av örlB V och GbK!Fo 
32 till en marin myndighet. Dels en avveckling av KA 4 varvid Radarskolan 
t v skulle förutsättas bli kvar." 

öB direktiv omfattade vidare en studieuppgift med innebörd att från mitten 
av 80-talet ytterligare minska fredsorganisationen på västkusten till förmån för 
Karlskronaförbanden. Härutöver uppdrogs åt MB att utreda hur fofunktionen 
inom fo 32 skulle organiseras vid en sammanslagning. Vidare skulle en flyttning 
av VKV från Säve in till Göteborg studeras. 

Direktiven återupptog två frågor som varit aktuella tidigare under 70-talet -
nedläggning av KA 4 och nedläggning av varvsfunktionen inom örlogsbasen. 

KA 4-frågan hade redovisats till FFU som i början på 70-talet var en enmans
utredning under landshövdingen W. Denna utredning om KA utbildningsorgani
sation gjorde tydligen intryck på FFU som avstod från att föreslå en nedläggning 
av KA 4. I stället förordade FFU en nedläggning av L v 6 - ett förslag som 
senare togs tillbaka i samband med att Lv 5 i Sundsvall utpekades för nedlägg
ning. 

Varvsfunktionen hade aktualiserats av öB i samband med pågående framtag
ning av grundsyn rörande fredsorganisationen - den s k GRUF. P g a det om
fattande rustningsarbete som vid mobilisering låg på örlogsbasen - jag tänker 
då på fregatterna, ubåtarna och torpedbåtarna som alla låg i mobiliseringsbered
skap (s k malpåse) - förföll frågan. Nu var dock frågan åter aktuell. 

Mot bakgrund av direktiven tillsatte CM i maj 1977 tre arbetsgrupper 
• Ag Göteborg 2 
• Ag Fartygsunderhåll 
• Ag BOG/Marinen 
Ag Göteborg 2 hade att - mot bakgrund av en framtida krigsorganisations

hypotes för Västkusten - översiktligt belysa fyra organisationsalternativ: 

ALTERNATIV l 

ALTERNATIV 2 

ALJERNATIV 3 

ALTERNATIV 4 

KA 4 alt Radars 
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öriB V GbK/Fo 32 

öriB V
GbK/Fo 32 

öriB V/GbK Fo 32 I 17 eller 
Lv 6 

Alt 1-3 men personellt reducerade och 
med stöd från öriB S resp BK 

l 
J 

Alternativen var en organisation med två myndigheter, en sammanslagen myn
dighet, en där fofunktionen bröts ut och överfördes till andra myndigheter samt 
ett alternativ med en personellt kraftigt reducerad Göteborgsorganisation som 
skulle stödjas av förbanden i Karlskrona. 

Som ett underalternativ skulle en minskning av KA 4 till att enbart omfatta 
Radarskolan redovisas. 

Ag Fartygsunderhåll skulle beräkna behovet av materielunderhåll för mari
nens fartyg och båtar på Västkusten. 

Ag BOG/Marinen skulle slutligen beräkna behovet av militär personal som en 
följd av den nya befälsordningen. 

De tre utredningarna genomfördes under en tremånadersperiod - sommaren 
1977 -- och Ag Göteborg 2, som fångade upp det övriga utredningsresultatet, 
var klar i september 1977. 

CM förslag mot bakgrund av dessa utredningar innebar i stort följande: 
• Förord för ett bibehållande t v av två mobiliserings- och förvaltningsmyn

digheter d v s alt l 
• Ett konstaterande att sammanslagningseffekterna i alt 2 ekonomiskt var av 

den storleksordningen att de inte kunde negligeras 
• Att övriga organisationsalternativ d v s överföring av uppgifter och resurser 

till andra myndigheter i nuläget inte medförde några fördelar. Fartygsunder
hållet borde dock inte delas upp på f ö r många myndigheter. 

CM ansåg därför en flyttning av det kvalificerade fartygsunderhållet från 
Göteborg nödvändigt så att balansen mellan Muskövarvet och Karlskrona
varvet kunde tillgodoses och kostnaderna därigenom hållas nere. 

• Betr KA 4 avstyrkte CM en nedläggning och hänvisade till de negativa 
effekter på hela KA utbildningsorganisation som skulle uppstå främst med 
avseende på befälsutbildning och särskilt då osäkerheten betr den nya befäls
ordningen. KA 4 innehåller ju dels den centrala befälsskolan för alla värn
pliktiga plutonsbefäl , dels instruktörsskolan som utgör stommen till den 
blivande officershögskolan. Det bör vidare observeras att någon helhjärtad 
förbandsnedläggning inte heller var förutsatt av ÖB - Radarskolan och 
sedan också en utökad sjukvårdsskola förutsattes ju vara kvar. 

FFU slutbetänkande del 2 hade lagts fram under sommaren 1977 med förslag 
att bibehålla 5 regementen vid KA och skolorganisationen vid Flottan. 

Regeringen överlämnade CM utredning till FFU som ännu inte behandlat 
organisationsfrågorna inom marinen i sin helhet. 

FFU som under vinterhalvåret 77/78 var inne i slutskedet av sitt arbete utsattes 
för hårda påtryckningar från ÖB. Denne hade nu svängt och förordade två chefer 
med staber - en örlogsbaschef och en försvarsområdesbefälhavare - med en 
gemensam mob- och förvaltningsfunktion underställd örlogsbaschefen. Han för
ordade vidare en avveckling av KA 4 - men ett bibehållande av Radarskolan 
och en utbyggd sjukvårdsskola - samt en omlokalisering av VKV från Säve till 
KA 4 område. Aven dåvarande CM anslöt sig på våren 78 delvis till öB linje. 

När FFU under generaldirektör Gustavssons ledning i juni 78 avslutade sitt 
arbete efter 11 år och 13 betänkanden var det första gången som utredningen 
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föreslog konkreta förändringar av den marina fredsorganisationen. Tidigare hade 
marinen endast behandlats i principiella ordalag. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om FFU uppgift som var att granska 
verksamheten vid lägre regionala och lokala myndigheter d v s inom marinen, 
örlogsbaser, kustartilleriförsvar, regementen och skolor. Utredningen behandlade 
främst frågor av den art som normalt föreläggs riksdagen för beslut d v s myndig
heters lokalisering, organisation i stort och uppgifter, men inte detaljfrågor. Det 
är värt att notera att strukturrationaliseringar medför åtskilliga avvägningspo
blem mellan militära och andra samhällsintressen. Dessa avvägningar - som var 
en av FFU huvuduppgifter - ledde i flera fall till att FFU drog andra slutsatser 
än berörda militära instanser. 

T ill vilka slutsatser kom nu FFU? I korthet konstaterade utredningen att en 
nedläggning av KA 4 skulle leda till kostnadsökningar, och inte till besparingar 
samt att en utbildningsorganisation enl ÖB modell vore en mindre lyckad lösning. 

Vidare ansåg man att örlB V och GbK/Fo 32 borde slås samman till en marin 
myndighet med försvarsområdesansvaL FFU pekade på besparings- och effek
tivitetsskäl samt möjligheterna till bättre samverkan inom marinen. En minskning 
med ca 200 anställda ansågs vara möjligt. 

Betr organisationsstrukturen föreslogs en integrerad stab samt en samman
hållen materielförvaltning i den riktning som tillkom vid kaförsvaret i samband 
med OLLI l. 

Under remissarbetet vidhöll ÖB sin tidigare uppfattning under det att CM 
fortfarande föredrog två myndigheter. 

Den nytiiiträdde marinchefen accepterade dock FFU-förslaget i samband med 
propositionsarbetet 

Den proposition som lämnades till riksdagen vid årsskiftet 78/79 följde i allt 
FFU förslag och togs utan ändringar av riksdagen förra våren. Regeringen har 
därefter uppdragit åt CM att skyndsamt redovisa de förslag som måste fastställas 
av Regeringen. 

CM uppdrog då åt CörlB V och CGbK att ta fram förslag till detaljorganisa
tion och lokalisering. 

Detta arbete har bedrivits som ett projektarbete med en partsammansatt led
ningsgrupp och med ett antal arbetsgrupper. Personalorganisationernas medver
kan har reglerats i ett lokalt kollektivavtal helt enligt det medbestämmandeavtal 
inom den statliga sektorn som kompletterar MBL. 

Projektarbetet med arbetsnamnet "Marin Väst" har varit mycket omfattande 
och bedrivits under en hård tidspress. Genom en ramstyrning med utgångspunkt 
i den organisationsstruktur som propositionen förutsatt, en personalram angiven 
av CM samt genom fina insatser i arbetsgrupperna kunde arbetet genomföras på 
a vS'ett s ä t t. 

En bidragande faktor till detta var det arbete som tidigare utredningar ge
nomfört. 

Efter remissbehandling under hösten 1979 och centrala förhandlingar har 
organisationsförslaget och lokaliseringsinriktningen vid årsskiftet 79/80 insänts 
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11lilliN Vl\ST ÖRLB V - GBK/Fo 32 MED KA 4 
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till Regeringen. öB har tillstyrkt försaget och ärendet bereds f n inom försvars
departementet. 

Vad innebär då den nya organisationen? 

Organisatoriskt omfattar förslaget en indelning av myndigheten tre block 
- stab - förvaltning - utbildning. (Bild 3 ovan). 
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Staben är sektionsindelad och har bl a mobiliserings- och krigsplanläggnings
uppgifter, gemensamma personaladministrativa funktioner samt svarar för led
ning av repetitionsutbildning och frivilligverksamhet 

Förvaltningsblocket innehåller två tunga förvaltningsenheter - materielför
valtningen och fortifikationsenheten. 

Materielförvaltningen är funktionsindelad med sektioner för planering, teknisk 
ledning av vapenteknik, teleteknik och skeppsteknik, verkställande materielunder
håll, intendenturtjänst och förrådsverksamhet 

Fortenheten har bibehållit en från sommaren 1979 gällande indelning och sva
rar för planering av fort- och byggnadsverksamheten samt verkställande maskin
drift och underhåll inom hela garnisonen. 

övriga förvaltningsenheter är en hälso- och sjukvårdsenhet samt en kameral
enhet. 

Utbildningsblocket omfattar regementet med en ny regementsledning samt 
skolor och kompanier samt ett serviceförband - baskompaniet. 

Till detta block kommer de fartygsförband som kan underställas myndighets
chefen. 

Helikopterdivisionens ställning är f n under överväganden i försvarsstaben. Ett 
förslag till en gemensam flottiljorganisation för marinens och flygvapnets tunga 
helikoptrar prövas, men förutsätter ett bibehållande av en division i Göteborg. 

Personellt innebär förslaget att stabs- och förvaltningsorganisationen kommer 
att omfatta ca 650 personer. Till detta kommer en utbildningsorganisation på 
drygt 300 personer. 

Lokalmässigt kommer CM att inrikta planeringen mot en koncentration av 
verksamheten till en plats - Käringberget - och en motsvarande minskning på 
Nya Varvet. Härigenom ökas effektiviteten och kostnader för mark och bygg
nader begränsas. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att resultatet av 1 O års utredande i nuläget 
innebär att Västkusten och Göteborg bibehåller 

• en stark marin ledningsorganisation med en allsidigt sammansatt stab med 
kompetenta och starka förvaltningsresurser 

• ett kustartilleriregemente som jämte luftvärnsregementet har stor betydelse 
för värnkraften och dessutom medför att många Göteborgsgrabbar får ge
nomföra värnplikten på hemorten 

• samt att rustade sjögående förband och helikopterförband bibehålls på Väst
kusten. 

Det är dessutom sannolikt att den nya samordnade fredsorganisationen i en 
snar framtid får sin motsvarighet i en gemensam krigsorganisation där de strids
kra'fter ur flottan, kustartilleriet och armen som mobiliseras av den nya myndig
heten också leds av en gemensam ledningsorganisation under militärbefälhavaren. 
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GUNNAR 
HALLIN 

Gemensam helikopterorganisation 
- rationalisering med förhinder? 

Chefen för marinen inlämnade i juni 
1979 den utredning med förslag till 
gemensam organisation för försva
rets tunga helikoptrar, som han i de
cember 1974 fått i uppdrag av över
befälhavaren att utföra. Till grund 
för CM förslag låg en långvarig för
söksverksamhet och ett omfattande 
utredningsarbete. Med anledning 
härav bedömdes ett öB ställningsta
gande i frågan kunna förväntas på 
senhösten 1979. Detta lät emellertid 
vänta på sig och öB beslut i frågan 
har först nyligen fattats. Då det tor
de vara få andra frågor inom för
svaret som så länge och så grundligt 
studerats och utretts kan det finnas 
skäl att något belysa den utveckling 
som förts fram till dagens läge. 

TIDIGARE 
UTREDNINGAR 
Marinen var den försvarsgren som i 
Sverige först började intressera sig 
för helikopterns möjligheter. Redan 
1951 inleddes det samarbete med 
Ostermans Aero AB - den civila 
helikopterpionjären i landet - som 
så småningom resulterade i organi
serandet av de nu befintliga marina 
helikopterförbanden - l. helikop
terdivisionen uppsatt 1957 och 2. he
likopterdivisionen två år senare. I 
och med att armens planer på en 
helikopterorganisation 1957 konkre
tiserades började ÖB intressera sig 
för samordningsfrågorna. Detta för
anledde tillsättandet av den första 

för försvaret gemensamma helikop
terutredningen - Helikopterutred
ningen 1958 - som bl a utmynnade 
i vissa förslag på utbildningsområ
det. 

Redan 1961 tillsattes nästa utred
ning. Då hade även FV börjat in
tressera sig för helikoptern och be
gärde att för flygräddningsuppgifter 
få anskaffa sina första helikoptrar. 
Denna utredning, som i likhet med 
den föregående utfördes i försvars
stabens regi, berörde bl a följande 
frågor : 

uppgifter för och behov av ett 
marint helikopterförband på 
Västkusten, 
lokalisering av marinens helikop
terverksamhet i fred (en eller två 
divisioner), 
infogande av FV hkp för rädd
ningstjänst i marinens organisa
tion. 

Utredningen fann att marint heli
kopterförband under krig erfordra
des även på Västkusten och att det 
därför och ur sjöräddningssynpunkt 
var motiverat även med ett fredsför
band där. öB ansåg också att befint
lig organisation fungerade bra, men 
att flygräddningstjänsten borde vara 
FV uppgift och att begränsade möj
ligheter förPlåg att ge flygräddnings
helikoptrarna tilläggsuppgifter av 
sjöoperativ natur. 

Den anskaffning av helikoptrar 
(Vertol 107 - HKP4) som sedan 
skedde samordnades emellertid och 
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1963-65 levererades till FV tio och 
till marinen tre tunga helikoptrar. 
Därmed såddes fröet till den sam
ordningsplanta som under åren göds
lats med så många utredningar. 

Marinens behov av helikoptrar för 
bl a ubåtsjakt var emellertid ej till
godosett med det ringa antal som 
därmed medgivits. Under senare 
hälften av 60-talet var det nödvän
digt att ersätta de tio Vertol 44 -
HKPl som utgjorde stommen i de 
marina divisionerna. Att FV behöv
de tio tunga helikoptrar för flyg
räddningstjänst var tydligen själv
klart - att marinen för sjöoperativa 
uppgifter måste ersätta utgående 
materiel mindre naturligt. 

I varje fall ansågs frågan fordra 
ytterligare utredning. 

I samband med behandlingen av 
marinförvaltningens anslagsfram
ställning 1963 bl a innefattade medel 
för anskaffning av tunga hkp ville 
CFöD inte ta ställning i frågan utan 
begärde (prop 1964:1 bil 6 sid 114) 
" en sammanfattande stridsekono
misk värdering av helikopterns an
vändbarhet för olika uppgifter inom 
krigsorganisationen och en analys av 
utvecklingstendenser beträffande he
likoptrar och svävarfarkoster". 

Den option som fanns på ytterli
gare tunga helikoptrar kunde därför 
ej utnyttjas. 

En omfattande studie i denna frå
ga utfördes av CM och överlämna
des till K Maj:t i december 1967. 

I överlämnandeskrivelsen anförde 
CM: 

"Studierna har visat att de upp
gifter i marinens krigsorganisation 
som åvilar helikopterförbanden in
om överblickbar framtid icke kan 
lösas på ett mera stridsekonomiskt 
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sätt av andra enheter. Detta beror 
främst på helikopterns mångsidiga 
användbarhet samt vid ubåtsjakt sär
skilt på dess snabbhet och utveck
lingsmöjligheter som vapenbärare ." 

I anslagsframställningen för bud
getåren 1968/69 var frågan om heli
kopteranskaffning för marinen ånyo 
aktuell. I prop 1968:110 anförde 
CFöD, med hänvisning till sitt i prop 
1964: l gjorda uttalande och till CM 
med anledning därav utförd studie, 
följande: 

"Någon utredning om helikop
terns användbarhet i hela krigsorga
nisationen finns inte f n. Vidare sak
nas i chefens för marinen studie en 
analys av det kvantitativa behovet 
av ubåtsjakt. Enligt min mening fö
religger nu inte tillräckligt underlag 
för att ta ställning till den föreslag
na helikopteranskaffningen. Jag är 
därför inte beredd att tillstyrka nå
got beställningsbemyndigande för 
ändamålet för nästa budgetår. Jag 
avser i stället låta överbefälhavaren 
utreda frågan om hur den totala till
gången på helikoptrar inom krigs
makten skall utnyttjas på bästa sätt 
inom krigsorganisationen. Jag erin
rar om att inom såväl armen som 
flygvapnet finns ett stort antal tunga 
och medeltunga helikoptrar." 

Här kommer, som synes, CFöD 
uppfattning i samordningsfrågan för 
första gången till uttryck. 

Med hänvisning till ovanstående 
uttalande i propositionen gav K 
Maj :t 1968-06-28 ÖB i uppdrag att: 

" Utreda och avge förslag om hur 
helikoptrar skall utnyttjas på bästa 
sätt inom hela krigsmakten såväl in
om krigs- som inom fredsorganisa
tionen för att lösa de primära upp
gifter för vilka helikoptrar an sk af-

fats eller kommer att anskaffas. Där
vid bör bl a behandlas ett alternativ 
som innebär att krigsmaktens heli
koptrar förs samman med krigs
maktens transportflygplan till en för 
försvaret gemensam flygtransport
organisation i fred . I samband med 
utredningen skall även studeras det 
kvantitativa behovet av helikoptrar 
för ubåtsjakt." 

För att lösa uppdraget tillsatte öB 
en arbetsgrupp inom försvarsstaben. 
I gruppen ingick representanter för 
Fst/OpL och försvarsgrensstaberna. 

Arbetsgruppen överlämnade i 
mars 1969 sin utredning till öB. 
Som underlag för densamma redovi
sades två större delstudier: 
- dels en kvantitativ analys över 

behovet av hkp för ubåtsjakt, 
- dels krav på flygräddningsresur

ser över vatten samt möjligheter
na att uppfylla dessa med heli
koptrar. 

I utredningens slutsammanfattning 
anger arbetsgruppen som sin åsikt 
bl a att : 
- det även fortsättningsvis finns 

behov av ubåtsjaktresurser i krig, 
neutralitet och fred och att åt
gärder erfordras mot den succes
siva minskningen av ubåtsjakt
resurserna, 
hkp för flygräddningstjänst mås
te finnas i såväl krig som fred 
och att beredskapskraven härför 
är så höga att hkp skall finnas 
direkt gripbara för insats. 

Arbetsgruppen redovisar hkpbehovet 
i krig och fred för ubåtsjakt respek
tive flygräddningstjänst och anser 
ett överförande av FV hkpresurser 
till marinen som möjligt, men att 
vinsterna härmed i krig skulle bli 
minimala och innebära en för mari-

nen splittrad verksamhet och en för
sämrad flygräddning. 

Arbetsgruppen avslutade sin sam
manfattning med tre alternativa för
slag till lösning av det mest aktuella 
hkpproblemet, d v s bortfallet av 
marinens tio HKPl. Som alt 3 före
slås nyanskaffning av sju HKP4. 

öB var emellertid ej nöjd med ut
redningens resultat utan beordrade 
överarbetning av detsamma. Detta 
skedde i öB helikopterutredning 
1970 där det inledningsvis anförs: 

"Förslaget remissbehandlades i 
försvarsgrensstaberna varvid fram
kom nya synpunkter på vissa av de 
angivna lösningarna. Det visade sig 
bl a att det tekniska och ekonomiska 
underlaget behövde kompletteras 
samt att organisationsfrågorna mås
te belysas mera ingående. Ä ven från 
försvarsdepartementets sida visades 
ett ökat intresse för en sammanslag
ning av de tunga helikoptrarna i en 
organisation. Jag beslöt därför att 
Helikopterutredningens förslag skul
le överarbetas." 

Denna överarbetning gjordes av 
en mindre arbetsgrupp i försvarssta
ben. Under slutfasen utökades grup
pen med representanter för marin
och flygstaberna. 

Utredningen framlades Jum 
1970. 

I öB sammanfattning och förslag 
anfördes bl a: 

"Utredningen har funnit att en 
för försvaret gemensam hkporgani
sation inte är rationell främst bero
ende på olika taktiska och geogra
fiska intresseområden. Ett samman
förande med flygtransportorganisa
tionen visar sig av motsvarande skäl 
vara olämpligt. 

Olika alternativ för att samordna 
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marinens och flygvapnets tunga hkp 
i en organisation har även studerats. 
Partiella (oftast regionala) samman
slagningar är inte lämpliga då de 
vinster som tillfaller den mottagan
de organisationen medför negativa 
effekter i den avlämnade. 

Speciellt intresse har ägnats åt 
möjligheten att sammanföra alla 
tunga hkp i en organisation under 
chefen för marinen. Denna åtgärd 
är i och för sig möjlig dock utan att 
nämnvärda personella eller ekono
miska vinster kan göras. Fördelarna 
ligger främst på operativa sidan, ge
nom att hkp får ökad användbarhet 
i krig. Medan omorganisation pågår 
riskeras dock effektminskningar be
träffande flygräddningstjänsten i 
fred. Detta kan jag inte acceptera 
och förordar därför inte nu en sam
manslagning av tunga hkp. 

För att få möjligheterna till ett yt
terligare sammanförande och vid en 
framtida sammanslagning uppkom
mande problem närmare belysta, bör 
nu försök påbörjas med samordning 
av det fredstida utnyttjandet och ut
bildningen i vad avser tunga hkp." 

öB framhöll också att behovet av 
ett speciellt marint hkpförband på 
Västkusten var stort i både fred och 
krig och föreslog att det hkpdetache
ment som är fredsbaserat där skulle 
tilldelas status som självständigt hkp
förband. 

Avslutningsvis påpekade öB be
hovet av tunga hkp för marinens or
ganisation och underströk det ange
lägn.a i ett snabbt beslut i positiv 
riktning avseende omsättning av de 
tunga hkp för marinen. 

Först som ett resultat härav an
slogs erforderliga medel för anskaff
ning av ytterligare tunga hkp till ma-
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rinen. Tillverkning av Vertol 107 ha
de vid denna tid upphört i USA och 
beställningen fick läggas i Japan där 
licenstillverkning påbörjats av Ka
wasaki Heavy Industries (KHI). Sju 
helikoptrar (HKP4C) levererades 
1974- 75. Följden av denna förhal
ning av beslutet var att HKP1 fick 
behållas i tjänst längre än vad som 
tekniskt och underhållsmässigt var 
motiverat och att ändock utrange
ring av äldre hkp måste påbörjas in
nan ersättning erhållits. De flygsä
kerhetsmässiga aspekter som när det 
rör FV med rätta anses vara av så
dan vikt, tillmättes när det gällde 
marinen uppenbarligen ej samma 
tyngd. 

Regeringen var emellertid ej till
freds med det förslag öB hade läm
nat utan stod fast vid sin tidigare 
deklarerade uppfattning om förde
larna med en gemensam organisa
tion. På annat sätt kan man knap
past tolka det uppdrag som i juni 
1971 lämnades åt öB: 

"K Maj:t föreskriver att försva
rets tunga helikoptrar skall hållas 
samman i en organisation. 

K Maj:t uppdrar åt öB att under 
medverkan av FMV, FRI och FFU 
utarbeta och till K Maj:t ingiva för
slag till förenämnda helikopterorga
nisation. Två alternativ skall be
handlas, ett som avser en samman
slagning snarast och ett som tar sik
te på en sammanslagning omkring 
1980." 

Ä ven i andra uttalanden kunde 
man utläsa regeringens intentioner 
med detta beslut. Sålunda anfördes 
i prop 1973: l (bil 6) följande: 

Marinförband (sid 78) 
"Helikopterförbanden tillförs ny 

materiel. CM framhåller att antalet 

tunga helikoptrar är för litet för att 
täcka de operativa behoven. Jag vill 
erinra om att K Maj:t i oktober 1971 
har gett ÖB i uppdrag att lämna 
förslag till ett samlat utnyttjande 
och lämplig organisation för försva
rets tunga helikoptrar. Möjligheter 
bör härigenom kunna skapas för att 
använda FV helikoptrar även för 
marina uppgifter." 

Flygvapenförband (sid 94) 
"I flygtransportförbanden ingår 

bl a olika typer av helikopterför
band. En utredning pågår för att ut
reda organisationen för försvarets 
tunga helikoptrar. Resultatet av den
na utredning bör leda till att de 
tunga helikoptrarna kan utnyttjas 
effektivare." 

I prop 1974: I bilaga 6 anges bl a 
(sid 2) under sammanfattningen rö
rande marinförbandens utveckling: 

"Helikopterförbanden tillförs tidi
gare beställda tunga helikoptrar som 
ersättning för äldre enheter. Genom 
att försvarets tunga helikoptrar förs 
samman i en gemensam organisation 
kommer de att kunna utnyttjas mer 
rationellt. .. " 
samt på sid 34-35 central och hög
re regional ledning: 

"A vvägningsprogrammet innehål
ler även helikopterförband. 

Pågående utredning om en gemen
sam organisation för de tunga heli
koptrarna bör leda till att dessa kan 
utnyttjas effektivare." 

Någon större brådska med att ge
nomföra det av regeringen fattade 
beslutet gjorde man sig ej i försvars
staben. På det underlag som fram
lagts av Helikopterutredningen 1970 
och under mycket blygsam medver
kan av marin helikopterexpertis re
dovisade öB i juni 1974 vad som 

kallades en sammanfattning av ut
fört utredningsarbete. Nu hade nya 
problem dykt upp - bl a hänvisades 
till ändrad ekonomisk situation och 
osäkerhet om vilken helikopteran
skaffning som kunde bli möjlig på 
1980-talet. Följdriktigt så ansåg öB 
att: 

"Väsentliga delar av det underlag 
som krävs för att ange hur en sam
manslagen organisation för försva
rets tunga helikoptrar bör utformas 
saknas alltjämt. Detta gäller såväl 
för en tidig sammanslagning som för 
en sammanslagning 1980. 

Jag föreslår därför att beslut om 
sammanslagning t v verkställs endast 
i nedan angivna avseenden: nämli
gen 

- omlokalisera helikoptergruppen 
på Barkarby till Berga 

- fullfölja planerade investeringar 
på Berga 

- t v bibehålla helikopterverksam
heten på Säve 

- införa en ny underhållsorganisa
tion. 

Jag föreslår dessutom att vissa 
prov och försök genomförs, varvid 
flygräddningsuppgiften skall vara 
huvuduppgift. 

Det bör ankomma på mig att reg
lera lydnadsförhållandena för heli
kopterenheterna på Berga. 

Jag avser återkomma om möjlig
heterna att realisera en för försvaret 
gemensam tung helikopterorganisa
tion efter 1977 års försvarsbeslut 
och sedan ersättnings- och anskaff
ningsplaner konkretiserats ifråga om 
helikoptermaterielen under 1980-
talet." 

Regeringen gick emellertid ej heller 
nu på öB linje. Med hänvisning till 
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beslutet 1971 uppdrog nämligen re
geringen åt öB att: 

"förbereda och med början l juli 
1975 genomföra försök med gemen
sam organisation för marinens och 
flygvapnets tunga och marinens lätta 
helikoptrar och att när erfarenhet 
härav vunnits inkomma till K Maj:t 
med de förslag beträffande organisa
tion som samlad utbildningsgång för 
personalen som försöken kan föran
leda". 

Med anledning härav fick så CM 
i december samma år öB uppdrag 
att i samråd med CFV och FMV 
bedriva försök med gemensam or
ganisation och att utreda och lämna 
förslag till en för försvaret gemen
sam tung helikopterorganisation. 
Redovisning skulle lämnas före 1978 
års ingång. 

HELIKOPTER
FöRSöKSFöRBANDET 
Detta föranledde tillskapandet av 
den försöksorganisation som - för 
att markera försökskaraktären -
kom att kallas helikopterförsöksför
bandet. För verksamhetens ledning 
tillsattes en överste ur FV ehuru vid 
denna tidpunkt någon sakkunskap i 
helikoptersammanhang knappast 
fanns att tillgå i FV på denna nivå 
eller överhuvudtaget på regements
officersnivån. 

Helikopterförsöksförbandet, som 
organiserades l okt 1975, innefatta
de ur marinen l. och 2. helikopter
divisionen och ur flygvapnet heli
koptergrupperna i Ronneby (F 17), 
Barkarby (f d F 8), Söderhamn (F 
15) och Luleå (F 21). Den totala be
manningen uppgick till c:a 400, var
av omkring 90 man ur flygvapnet. 
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Enligt öB uppdrag och av CM på 
denna grund utfärdade direktiv skul
le försöksverksamheten syfta till att 
pröva möjligheterna att i fred utbil
da personalen och utnyttja helikop
termaterielen för såväl flygrädd
ningsuppgifter som sjöoperativa upp
gifter samt syfta till att klarlägga 
möjligheterna att i en framtida ge
mensam organisation lösa dessa och 
en del andra för helikopterförband 
avpassade uppgifter, såsom incident
och sjöräddningsuppdrag och trans
porter. 

Flygrättningstjänst skulle vara en 
prioriterad uppgift. 

öB angav också i uppdraget att 
särskilda anvisningar skulle utfärdas 
för studier av en gemensam helikop
terorganisations krigsförband. 

Genom att FV helikoptergrupp på 
Barkarby samlokaliserades med l. 
hkpdiv på Berga förutsattes möjlig
heterna förbättras att bedriva försö
ken. Lokaltillgången på Berga med
gav emellertid ej en omedelbar ut
flyttning. Med provisoriska arrange
mang löstes frågan så att gruppens 
utflyttning kunde ske på nyåret 
1977. I november samma år kunde 
sedan inflyttning ske i den hangar
tillbyggnad m m på Berga som till 
följd av försöksverksamheten hade 
påskyndats. På grund härav - och 
vissa andra för försöksverksamheten 
försvårande faktorer begärde CM 
och fick ÖB medgivande att för
länga försöksperioden till l juli 
1979. 

Försöken har i enlighet med di
rektiven i huvudsak bedrivits på föl
jande områden: 
Utbildning: Av marina förare i flyg

räddningstjänst och av FY-förare 
för sjöoperativa uppgifter. 

Av marina spanare i flygrädd
ningstjänst och av flygnavigatörer 
i ubåtsjakttjänst m m. 
Dessutom har viss allmän sjöope
rativ utbildning getts FY-besätt
ningarna, ett stort antal marina 
ytbärgare utbildats och viss ut
bildning av teknisk personal be
drivits. 

Taktisk utprovning har skett av flyg
räddningshelikoptrarna för sjöopera
tiva uppdrag och ubåtsjaktutrustade 
helikoptrars kapacitet i räddnings
sammanhang studerats. 

Vissa organisationsförsök har ge
nomförts på Berga avseende integre
ring av fl ygräddningsgruppen med l. 
helikopterdivisionen. På materielom
rådet har av flygsäkerhetsskäl modi
fiering och ensning skett av instru
mentplanelerna på de olika tunga 
helikopterdivisionerna och en jäm
förande tids-/kostnadsuppföljning 
genomförts av tillsynsverksamheten 
vid central verkstad och vid för
band. 

Försöksverksamheten har ej varit 
problemfri. Härtill har bl a bidragit 
att tillgängligheten på helikopter
materielen bl a beroende på rotor
bladsproblem ej kunnat uppnå er
forderlig nivå. En successiv stegring 
av flygtidsuttaget har emellertid er
hållits, vilket till väsentlig del kan 
hänföras till att försöksförbandets 
tillkomst bl a möjliggjort centralise
rad tillsynsplanering. 

Personalvakanser har tidvis också 
förelegat , vilket i kombination med 
försöksförbandets omfattning och 
prioriterade beredskapsåligganden 
för räddnings- och incidentuppgifter 
ibland medfört att försöksverksam
heten fått eftersättas. 

Överhuvudtaget torde ej i Sverige 
förekomma att ett så relativt litet 
förband upprätthåller så omfattan
de beredskap. Tunga beredskapsheli
koptrar finns och har funnits statio
nerade på sex baser varvid dygnet
runtberedskap hålles på fyra orter. 

Många uppmärksammade rädd
ningsinsatser har också utförts un
der åren. Sålunda insattes t ex i snö
stormen i Skåne i februari 1979 åtta 
tunga helikoptrar och c:a 50 man ur 
helikopterförbandet. 

Försökens genomförande har ock
så i någon mån besvärats av den ne
gativa attityd och det påtagliga re
virtänkande, som präglat en del av 
den i förbandet ingående FY-perso
nalen. Detta har i vissa fall tagit sig 
rent olustiga uttryck i form av press
och radiouttalanden och rundskri
velser, vari bl a försöksledningens 
ambitioner och den marina helikop
terpersonalens förmåga i räddnings
sammanhang ifrågasatts. Lyckligtvis 
har den marina personalen, å andra 
sidan, lojalt och ambitiöst engagerat 
sig i den verksamhet för vilken för
bandet tillskapats. 

Resultatet av tre och ett halvt års 
försöksverksamhet har också i allt 
väsentligt varit positivt och gett er
forderligt underlag i de frågor som 
ÖB tidigare ansett oklara. Sålunda 
har konstaterats att det är väl möj
ligt att utbilda förare och övriga be
sättningsmedlemmar till erforderlig 
kompetens för såväl sjöoperativa 
som flygräddningsuppgifter. För
söksförbandets verksamhet har ock
så visat på att en sammanhållande 
ledningsfunktion ger möjlighet till 
god överblick och rationellt utnytt
jande av begränsade resurser. Detta 
är ju något som man i andra sam-
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manhang anser som tämligen själv
klart och det torde också vara den 
tanke som ligger bakom alla de ut
talande i frågan som tidigare gjorts 
av regeringen. 

LIVSLÄNGDSFRAGAN 
Enligt tidigare gällande planer skul
le de tunga helikoptrar (3 i marinen, 
10 i FV) som anskaffats 1963-65 
ersättas i början på 80-talet. Den 
förhalning av regeringens 1971 år 
fattade sammanslagningsbeslut som 
präglat denna fråga bottnar sanno
likt i att man i försvarsstaben ansåg 
att problemet i och med omsättning
en skulle lösa sig av sig självt. Emel
lertid medförde anskaffningen av de 
i Japan tillverkade helikoptrarna att 
garantier erhölls för reservdelsför
sörjning fram till omkring 1990. Till 
följd härav och de äldre helikoptrar
nas relativt ringa totala gångtid och 
hyggliga status beslöt CM (1977) och 
CFV (1978) på förslag av FMV att 
senarelägga utrangeringstidpunkten 
för dessa helikoptrar till omkring 
1990. Därmed torde ett av skälen 
mot en sammanslagning t v få anses 
avförd ur diskussionen. 

Ekonomiska skäl talar också för 
beslutet om livstidsförlängning, även 
om detta kommer att medföra rela
tivt stora kostnader. styckepriset för 
Vertol 107 som 1964 låg på c:a 5 mkr 
hade 1974 stigit till c:a 15 mkr. Skall 
i början på 80~talet en helikopter 
med motsvarande prestanda anskaf
fas får man - i den mån någon 
sådan typ då finns i produktion -
räkna med en kostnad på c:a 50 mkr 
per helikopter. Det torde ej vara all
deles problemfritt att inplanera här-
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för erforderliga medel i försvarsbud
geten. 

UNDERHALLSTJÄNSTEN 
I öB uppdrag för försöksverksam
heten angavs som en väsentlig för
utsättning att höja flygtidsproduk
tionen och att ett flygtidsuttag på 
275 timmar per helikopter och år 
skulle eftersträvas utan att timkost
naderna ökade. Åtgärder för att ra
tionalisera underhållsverksamheten 
skulle därför vidtagas. öB gav där
för följande uppdrag till FMV: 

"Försvarets materielverk skall 
vidtaga erforderliga åtgärder för att 
snarast påbörja införandet av ett för 
de tunga hkp gemensamt underhålls
system i syfte att upprätthålla flyg
tidsproduktionen vid 275 flygtim/ 
HKP4/år och utan ökade underhålls
kostnader. Chefen för marinen och 
Chefen för flygvapnet ger med hän
syn till angivna riktlinjer för ett ge
mensamt underhållssystem för tunga 
helikoptrar Försvarets materielverk 
de direktiv som krävs. 

Försvarets materielverk redovisar 
översiktligt före 1975-07-01 efter 
samråd med Chefen för marinen och 
Chefen för flygvapnet vidtagna och 
planerade åtgärder." 

Chefen för marinen gav i decem
ber 1975 i samråd med Chefen för 
flygvapnet materielverket de av öB 
enligt ovan påfordrade direktiven. 

Någon åtgärd från FMV sida har 
detta ÖB uppdrag veterligen ännu ej 
föranlett, något som dock än ej 
medfört någon reaktion från öB. 

Med hänsyn till det angelägna i 
att höja flygtidsproduktionen och 
öka helikoptrarnas tillgänglighet stu
derades under försöksperioden olika 
möjligheter. Bl a föreslogs prov med 

ett utomlands tillämpat s k flexibelt 
underhållssystem, innebärande att de 
olika underhållsåtgärderna utsprides 
kalendertidsmässigt så att bästa möj
liga anpassning kan ske av mark
bunden tid till tid för flygövnings
verksamhet. Då FMV ej ansåg sig 
kunna ta fram det för denna verk
samhet erforderliga underlaget kun
de dock ej några prov i detta av
seende genomföras. 

Emellertid kunde i försöksperio
dens slutskede med FMV medverkan 
genomföras tids- och kostnadsjäm
förelser av en H-tillsyn (1200-tim
marstillsyn) utförd vid central verk
stad (FFV-CVM) och förband (1. 
hkpdiv). Denna undersökning gav 
till resultat att arbetstidsåtgången 
(man-timmar) vid den centrala verk
staden var ungefär dubbelt så stor 
som vid förbandsverkstaden och att 
kostnaderna följaktligen var i pro
portion därtill. Ä ven om ej tillsyns
arbetena var i båda fallen i alla av
seenden identiska och det kan dis
kuteras hur arbetsinsatsen av värn
pliktig personal skall värderas i detta 
sammanhang, så ger dock undersök
ningen en anvisning om på vilka 
vägar man bör gå fram för att brom
sa de hastigt ökande underhållskost
naderna. 

Även i andra avseenden beröran
de underhållsområdet har försöks
perioden gett värdefulla erfarenheter 
och lett fram till förslag vars genom
förande skulle kunna bidra till att 
höja flygsäkerhet och tillgänglighet 
till och över den av öB angivna ni
vån. En väsentlig förutsättning här
för torde dock vara att sammanslag
ningsbeslutet realiseras så att den 
tekniska ledningen på förbandsnivå 
centraliseras. 

HELIKOPTER
UTREDNINGEN 1979 
Enligt ÖB uppdragsskrivelse 1974 
skulle CM med ledning av erfaren
heterna från försöksverksamheten 
under medverkan av berörda myn
digheter utreda och i samråd med 
CFV, FMV och FRI lämna förslag 
till en för försvaret gemensam tung 
helikopterorganisation. För att be
reda CM förslag tillsattes i april -77 
en arbetsgrupp med representanter 
för ovannämnda myndigheter. Sjö
fartsverket, Luftfartsverket och 
Försvarets sjukvårdsstyrelse var re
presenterade av kontaktmän. 

Ordförande var chefen för heli
kopterförsöksförbandet, alltså en 
överste i FV och som CFV repre
sentant ingick i arbetsgruppen ytter
ligare en överste. 

De i öB uppdrag omnämnda kom
pletterande utredningsdirektiven rö
rande krigsorganisationen erhölls i 
november 1977, således två månader 
före den tidpunkt CM redovisning 
enligt de ursprungliga planerna skul
le föreligga. 

Då det under utredningsarbetet i 
arbetsgruppen framkom olika upp
fattningar om hur man i vissa avse
enden skulle tolka öB ursprungliga 
direktiv begärdes i maj 1978 ett för
tydligande. Detta erhölls i septem
ber samma år. I denna skrivelse an
förde ÖB bl a: 

"En! överbefälhavarens uppfatt
ning kan Kungl Maj:ts (Regering
ens) ovannämnda beslut icke tolkas 
på annat sätt än 
- att försvarsmaktens tunga heli

koptrar och marinens lätta skall 
hållas samman i en organisation 
att praktiska försök skall bedri-
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vas i syfte att närmare klara ut 
organisationens utformning i fred 
och krig 

- att försöksverksamheten skall be
drivas i den under CM samlade 
organisationsstrukturen. 

Av överbefälhavarens förslag 1974-
06-28 och statsmakternas beslut 
1974-11-15 liksom av överbefälha
varens order för försöksverksamhe
ten (ÖB 1974-12-19 Org 302) fram
går att program- och produktionsan
svaret för de gemensamrna helikop
terorganisationens förutsätts komrna 
att åläggas Chefen för marinen. He
likopterorganisationen förutsätts vi
dare vara underställd Chefen för 
marinen men lyda under Chefen för 
flygvapnet i vissa avseenden." 

"Något utrymme för skilda tolk
ningar av vare sig Kungl Maj:ts (Re
geringens) uppdrag eller överbefäl
havarens försöksorder synes inte fö
religga. 

Chefen för marinen skall således 
- i samråd med bl a Chefen för 
flygvapnet - utreda en för försva
ret gemensam tung helikopterorga
nisation. Skulle Chefen för marinen 
emellertid finna att andra lösningar 
från olika synpunkter är lämpligare 
förutsätts dessa givetvis bli redovisa
de." 

CM överlämnade i juni 1979 ut
redningen - som i alla avseenden 
överensstämde med det underlag 
som arbetsgruppen utarbetat - till 
öB. I arbetsgruppen ingående leda
möter och deltagande kontaktmän 
var eniga om framlagda synpunkter 
och förslag, dock att CFV represen
tant ansåg att den ökade satsningen 
på sjöoperativa uppgifter som en 
sammanslagning förutsatte, icke 
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skulle kunna genomföras inom ra
men för den flygtidsproduktion och 
det arbetstidsuttag som föreslagen 
organisation kunde förväntas ge. 

FMV-F:U representant anmälde 
tveksamhet angående i utredningen 
redovisade fördelar med ett flexibelt 
underhållssystern. 

FMV och FRI lämnade begärt 
samråd och tillstyrkte organisations
förslaget, medan CFV icke ansåg sig 
kunna teckna samråd. Berörda civi
la myndigheter hade ingenting att 
erinra mot utredningens förslag. 

CM förslag till fredsorganisation, 
utmynnade i en flottiljorganisation i 
princip liknande försöksförbandets. 
Helikopterflottiljens totala personal
styrka var också i huvudsak den
samma som försöksförbandets. Flot
tiljledningen, som ansågs behöva för
stärkas i förhållande till försöksför
bandets stab, föreslogs placeras på 
Berga. 

Den föreslagna krigsorganisatio
nen, som ehuru den ej helt kunde 
uppfylla de baseringskrav som ställ
des i öB delvis motstridiga anvis
ningar, byggde på den befintliga och 
prövade marina förbandsorganisa
tionen. 

CM anförde i sin överlämnade
skrivelse, med hänvisning till bl a 
försökserfarenheterna, att den före
slagna organisationen skulle kunna 
ge de operativa fördelar som avsetts 
med sammanslagningen och att den 
nedgång i ubåtsjaktkapacitet, som 
utrangeringen av för ubåtsjakt av
sedda fartyg medför, härigenom i 
någon mån kunde kompenseras. Han 
påpekade också att den av öB un
der ett omorganisationsskede befa
rade risken för effektminskning för 
flygräddningstjänsten i fred ej längre 

förelåg, eftersom organisationen 
praktiken redan fungerat i fyra år 
med gott resultat även i detta av
seende. 

CM underströk slutligen det an
gelägna i ett snabbt beslut i organi
sationsfrågan bl a för att man så 
snart som möjligt skulle kunna ge
nomföra föreslagna modifieringar. 

FRAGANS FORTSATTA 
HANDLÄGGNING 
Ärendet ligger således sedan i juni 
1970 i försvarsstaben. Enligt tidi
gare planer skulle ett ställnings
tagande av öB kunna förväntas un
der senhösten samma år. Försöks
förbandet har också i avvaktan här
på fortsatt att vara organiserat, ehu
ru med en ny överste som chef. 
Under tiden har det agerats på 
många plan för att förhindra det 
realiserande av ett för snart tio år 
sedan fattat regeringsbeslut, som på 
sakliga grunder borde vara själv
klart. Bl a har CFV som ett alterna
tiv lanserat tanken att den under 
försöksperioden på Berga baserade 
flygräddningsgruppen skall flyttas 
till Ronneby, varifrån man sedan 
skulle kunna upprätthålla flygrädd
ningsberedskap inte bara i Visby och 
Ronneby utan även på Västkusten. 
Där har hittills sedan 20 år 2. heli
kopterdivisionen klarat denna tidvis 
ganska betungande uppgift åt FV. 
Några tunga räddningshelikoptrar 
ur FV skulle således i fortsättningen 
ej finnas i Mellansverige, ett område 
som tidigare ansågs vara av sådan 
betydelse att tyngdpunkten i heli
kopterresurserna från början förla
des till Barkarby. Den av en eventu
ell flyttning berörda personalen som 

endast motvilligt kunde förrnås 
tjänstgöra på Berga förutsätts där
vid utan protester flytta sina bopålar 
till Blekinge. 

Hur frågan under de gångna må
naderna handlagts i försvarsstaben 
undandrar sig av förklarliga skäl en 
bedömning. Det har nu visat sig att 
man var i färd med att utarbeta 
alternativ som innebär en fortsatt 
uppdelad organisation. Detta borde 
då rimligen grundas på sådana ope
rativa bedömanden som naturligtvis 
bör vara vår högsta stabs specialitet. 

Men som förhoppningsvis fram
gått av denna redovisning, går som 
en röd tråd genom handläggningen 
av frågan en påtaglig ovillighet att 
genomföra den av regeringen på
bjudna rationaliseringen. Motive
ringen härför har växlat under åren, 
ena gången är de operativa vinsterna 
ej tillräckligt stora, i nästa omgång 
riskeras flygräddningstjänstens ef
fektivitet eller också är förutsätt
ningarna ej tillräckligt klarlagda. 
Resultatet blir dock till sist alltid 
detsamma, de marina intressena an
ses utan större olägenhet kunna ef
tersättas. 

Detta är skrivet innan den full
ständiga texten till öB ställningsta
gande är känd. 

I och för sig kan beslutet synas 
enkelt; efter de gångna årens många 
utredningar och den långvariga för
söksverksamheten torde några okla
ra punkter näppeligen finnas. öB 
tidigare uttalanden och alla sakskäl 
talar entydigt för att öB borde in
riktat sig på ett realiserande av 1971 
års regeringsbeslut. Det förefaller 
dock som om samme öB som med 
rätta efterlyst ett politiskt beslut i 
flygplansfrågan, har svårigheter att 
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effektuera detta för länge sedan fat
tade politiska beslut. Då nu en fort
satt uppdelning förordas av öB får 
man hoppas att statsmakterna i en-
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lighet med tidigare uttalanden och 
på grundval av föreliggande sakskäl 
i likhet med tidigare negligerar öB 
rekommendationer. 

SUNE BIRKE 
Bas- och underhållstjänst 
i brytningstid 

INLEDNING 
Den marina bas- och underhållstjäns
ten befinner sig i en brytningstid. Mitt 
syfte är att belysa vilka faktorer, som 
påverkar utvecklingen, och lämna någ
ra synpunkter på vart den kan - eller 
bör- leda. 

Definitioner 
Aven om begreppet "underhållstjänst" 
är föremål för ständigt nya definitioner 
torde dock de flesta vara ense om att 
underhållstjänstens ändamål ytterst är 
att vidmakthålla förbandens funktions
duglighet. Denna funktionsduglighet är 
för krigsorganiserade förband varken 
mer eller mindre än deras stridsvärde. 
Enligt nu gällande definition uppnås 
det avsedda resultatet genom försörj
ning med och underhåll av förnöden
heter samt vård av sjuka och skadade 
människor och djur.1) 

Härav följer att underhållstjänst inte 
är något självändamål. Den har sitt 
existensberättigande som stödfunktion . 

1) Att ordet "underhåll" används för att 
täcka en del av begreppet "underhålls
tjänst" kan vara värt att lägga märke 
till. Tillvägagångssättet att definiera så
väl det hela som delar av detsamma 
med sinsemellan förväxlingsbara be
grepp brukar traditionellt mötas med en 
viss, befogad skepsis. I det här speciella 
fallet framtvingar metoden den om
ständliga upprepning av ordet "under
hållstjänst", som kommer att möta lä
saren i det följande. 

Vidare följer att underhållstjänstens 
utformning, det vill säga främst orga
nisationen för att genomföra den, fort
löpande måste anpassas till behoven 
hos de förband den skall understödja. 
Detta är en självklarhet men förtjänar 
ändå att åter upprepas. 

Inverkande faktorer 
Vi kan således konstatera att under
hållstjänsten fyller sin uppgift genom 
att tillföra de stridande förbanden -
endast denna del av underhållstjänsten 
kommer att behandlas - resurser av 
olika slag i fråga om förnödenheter 
och tjänster. Underhållsorganen för
fogar inte själva från början över dessa 
resurser. De måste tillföras från olika 
militära och civila källor. 

Detta kan gå till på i princip två 
olika sätt: 

O För försvaret specifika förnöden
heter av mer komplicerat slag an
skaffas i fred och vid mobilisering 
eller tillförs de stridande förbanden 
via underhållstjänstförband. 

O Förnödenheter och tjänster i övrigt 
- den kvantitativt större delen -
anskaffas först i krig (vid mobili
sering) från det civila samhällets 
resurser med samma tillförselvägar 
som ovan skisserats. 

Härav följer, att den militära freds
organisationen och det civila samhäl
lets struktur i högsta grad måste på
verka underhållstjänstens utformning. 
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En sådan anpassning sker dels genom 
en medveten styrning på lång sikt, dels 
genom en fortlöpande utveckling med 
successiva beslut. Härvid bör strids
medlens utveckling vara en väsentlig 
styrande faktor. Det kan ifrågasättas 
om så har varit fallet i nödvändig ut
sträckning. 

Bas- och underhållstjänst 

Förhållandet mellan bastjänst och un
derhållstjänst kan bli föremål för långa 
teoretiska, men föga praktiska diskus
sioner. Enkelt uttryckt överlappar be
greppen delvis varandra. För fartygs
och helikopterförband är underhålls
tjänsten en del av bastjänsten (vid si
dan av t ex förtöjning och skydd) . Från 
underhållstjänstens synpunkt är där
emot bastjänsten en ram inom vilken 
försörjning, vård och underhåll genom
förs. 

Inom bastjänsten är underhållstjäns
ten den del, som kräver störst insats av 
personal och materiel. Därigenom på
verkar den organisationen. Andra fak
torer - stridsmedlens utseende och 
krav för att nämna den viktigaste -
påverkar såväl bas- som underhålls
tjänsten. 

EN ANALYS 
överbefälhavarens styrning 

öB grundsyn på underhållstjänsten är 
resultat av det arbete, som under flera 
år bedrivits av en integrerad arbets
grupp (Ag UH) och redovisats i dess 
slutrapport. Grundsynen håller nu på 
att omsättas i nya Grundläggande di
rektiv ("GD") och ett Underhålls
tjänstreglemente för Försvarsmakten 
(UhRF). 

Grundsynen innebär i korthet bland 
annat, att det militära behovet av un
derhållstjänst i större utsträckning än 

100 

hittills skall tillgodoses genom att civila 
resurser utnyttjas och genom att man 
i ökad omfattning replierar på den mi
litära fredsorganisationens resurser. 

Dubblering av resurser militärt -
civilt skall undvikas, och den krigs
tida underhållstjänstorganisationen -
främst den områdesbundna, det vill 
säga milo- och to-resurser - minskas; 
beträffande sjukvårdsresurser förut
sätts dock en utbyggnad. ökad sam
ordning inom försvarsmakten eftersträ
vas. 

Frigjorda resurser skall i stället sat
sas på stridande förband . 

De omedelbara konsekvenserna av 
öB nya grundsyn torde främst inverka 
på den områdesbundna underhålls
tjänstorganisationen men berör även 
marinen. Principen att i ökad utsträck
ning utnyttja civila resurser gäller na
turligtvis också denna försvarsgren . 
Möjligheterna härtill bör vara goda: 
kustområdena tillhör i regel landets tä
tast befolkade delar med ett väl utveck
lat försörjningssystem. De marina be
hoven är inte heller så stora, att de 
allvarligt påverkar den civila försörj
ningen i respektive område. 

ökad samordning inom försvarsmak
ten vad gäller underhållstjänst är knap
past någon revolutionerande tanke: 
kloka chefer på olika nivåer har redan 
kommit långt på den vägen. Det ligger 
i sakens natur, att denna samordning 
lättast utövas i fråga om försvarsmakts
gemensam underhållstjänst. Eftersom 
ju denna, med få undantag, skall be
drivas med ett ökat utnyttjande av civi
la resurser, behöver samordningskravet 
inte innebära ökade krav på marinen 
från andra försvarsgrenar. En ökad 
samordning inom marinen torde där
emot allt mer bli nödvändig av organi
satoriska, geografiska, kommunika-

tianstekniska och inte minst ekonomis
ka skäl. 

Marinens fredsorganisation 
I öB grundsyn förutsätts således ett 
ökat utnyttjande av tillgångarna inom 
försvarets fredsorganisation för att till
godose underhållstjänstens behov i 
krig. Oavsett om de fredstida resurser
na (personal och materiel) omvandlas 
i krigsorganisation eller ej, är de en 
tillgång av avgörande betydelse, sär
skilt i fråga om materielunderhålL 

Fredsorganisationen är föremål för 
ofta återkommande studier och utred
ningar. Följande utvecklingstendenser 
torde kunna urskiljas som mer bestå
ende: 

samordning av resurser för utbild
ning och underhåll, varvid vissa an
läggningar läggs ned, 
ökat antal fredsrustade fartyg och 
batterier, 
koncentration av materielunderhål
let till större enheter med typvis 
huvudansvar, 
ökat utnyttjande av A 2-resurser 
(lag, trossförband) i fred, 
ökad samordning mellan marinens 
båda vapenslag och 
anpassning av ambitionsnivån (t ex 
vad gäller mobiliseringsberedskap) 
till de krympande ekonomiska re
surserna. 

Tendenserna till sammanslagning, 
koncentration och specialisering inom 
"koncernen" är inte på något sätt unik 
för marinen; snarare kan den ses som 
en något senkommen spegling av den 
utveckling som sedan många år präg
lar det civila näringslivet. 

Mycket av den ovan redovisade ut
vecklingen bör inverka positivt på un
derhållstjänsten i krig. En ökad rust
ningsgrad i fred och ett ökat utnytt-

jande av underhållsresurser på för
bandsnivå bör rimligen underlätta en 
mobilisering och öka den "operativa 
tillgängligheten" i krig. 

En ökad lokal samordning mellan 
flottans och kustartilleriets fredsorgani
sationer underlättar integrering inom 
underhållstjänsten. En koncentrering 
av resurserna för materielunderhåll i 
fredstid kan i förstone synas vara en 
nackdel. Förhoppningsvis kommer den 
dock att säkerställa resursernas ratio
nella utnyttjande även i krig. Med en 
ändrad syn på det framtida krigets för
lopp och varaktighet kan dessa resur
ser utnyttjas där de finns och med små 
organisatoriska förändringar; härige
nom undviks en resurssplittrande och 
förmodligen orealistisk splittring i sam
band med mobilisering. 

stridande förband 
Då det gäller marinens stridande för
band, inklusive ledningsfunktionerna, 
kan bl a följande utvecklingstendenser 
skönjas: 

ökade krav på initialkraft, minska
de krav på uthållighet, 
större fartygsenheter försvinner 
(undantag: minfartyg), 
ökad samordning mellan vapensla
gen, eventuellt med gemensam led
ning av marina stridskrafter, och 
ökat utnyttjande av A 2-resurser 
(jämför ovan). 

strävan att öka initialkraften på be
kostnad av uthålligheten måste leda till 
en kritisk granskning och följande an
passning av resurserna för bas- och 
underhållstjänst. Man måste dock akta 
sig för att dra allt för långtgående slut
satser av den något slagordsmässiga 
formuleringen då det gäller de enskilda 
förbanden. ökade krav kommer att 
ställas på de resurser, som finns grip-
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bara redan i fred. Rimligen minskar 
därmed behoven av basförband vid 
mobilisering. I många fall bör detta 
ses som en anpassning till ett mer rea
listiskt synsätt. 

De större fartygens successiva för
svinnande föranleder den oundvikliga 
frågan, om inte den traditionella bas
bataljonen är en något för kraftigt till
tagen överrock för de framtida yt
attack- och ubåtsförbanden. Torped
och patrullbåtar bör, vid sidan av 
krigsförtöjningsplatser, även kunna an
vända bryggor och kajer såväl inom 
som utom nuvarande förtöjningsområ
den. Härigenom bör de lätt kunna gö
ras tillgängliga för underhållstjänst, till 
exempel genom att de förtöjer i an
slutning till underhållsanstalter eller på 
andra lätt tillgängliga platser. Förmod
ligen innebär ett sådant tillvägagångs
sätt att den erforderliga förrådskom
pletteringen inför nytt företag kan kla
ras av på kortare tid och att således 
längre tid disponeras för till exempel 
besättningens vila. En sådan "bastak
tik" bör dessutom medföra väsentligt 
lägre krav än nu på bevaknings- och 
transportorganisation. 

En ökad integrering mellan marinens 
båda vapenslag på olika nivåer kom
mer att underlätta samordningen även 
av underhållstjänsten. Det fasta kust
artilleriet kommer alltid att kräva åt
minstone ett speditions- och transport
system i aktuella skärgårdsområden. I 
stor utsträckning sammanfaller dessa 
med sjöstridskrafternas baseringsom
råden. Här finns redan stommen till ett 
distributionsnät som, med vissa kom
pletteringar, kan täcka de olika vapen
systemens behov. En integrerad led
ningsorganisation skulle enbart under
lätta dess utbyggnad och utnyttjande. 

Den utbyggda lagorganisationen ger 
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redan nu fartygsförbanden möjlighet 
att till stor del klara sitt materielunder
håll själva upp till den nivå där - den 
eventuellt krigsorganiserade - freds
organisationens resurser - eller civila 
K-företag - måste gripa in. Kvar står 
ett behov av vissa förnödenheter och 
tjänster som inte är speciella för sjö
stridskrafterna eller ens för försvaret 
över huvud taget, nämligen drivmedel, 
livsmedel och andra dagligvaror samt 
sjukvård och dessutom, naturligtvis, av 
ammunition av olika slag. 

Det civila samhället 

Det finns naturligtvis ingen möjlighet 
att på detta begränsade utrymme ana
lysera alla de företeelser i det civila 
samhället, som kan tänkas påverka vår 
bas- och underhållstjänst. Några intres
santa faktorer förtjänar dock att sär
skilt påpekas: 

- koncentreringen av resurser för 
materielunderhåll genom medveten 
sammanslagning (omstrukturering) 
eller genom att varv och verkstäder 
läggs ned, 
koncentrering av dagligvaruförsörj
ningen till ett fåtal rikstäckande 
grossistblock, 
avfolkningen av glesbygden - till 
vilken våra skärgårdsområden hör 
- under åtminstone 3/4 av året. 

Koncentrationen av resurserna för 
materielunderhåll sammanfaller, olyck
ligt nog, med motsvarande tendens in
om vår freds- och krigsorganisation. 
Förenklat uttryckt kan detta medföra 
exempelvis följande konsekvenser. Vi 
har insett det orealistiska och oekono
miska i att försöka ha en egen organi
sation för materielunderhåll i varje 
.tänkbart baseringsområde för sjöstrids
krafter. Vi bestämmer oss därför för 
att i stället vända oss till ett K-företag, 

bara för att finna att detta just dragit 
en snarlik slutsats, nämligen packat 
ihop och farit därifrån. Följden kan bli 
ett ökat beroende av våra egna freds
resurser och av allt för få civila spe
cialister. 

Vad gäller dagligvaruförsörjningen 
innebär utvecklingen att landets tätt 
befolkade delar - till vilka kustområ
dena hör - penetreras av ett distribu
tionsnät med god lednings- och trans
portkapacitet. Till följd av minskad 
lagerhållning har emellertid detta sy
stem liten tolerans för plötsliga föränd
ringar och dålig uthållighet: låg under
hållssäkerhet, skulle vi säga. 

Avfolkningen av glesbygderna inne
bär, att det i föregående stycke berörda 
distributionsnätet i princip stannar på 
fastlandet och inte når ut - eller blir 
allt för glest - i skärgårdsområdena; 
distributionen inom dessa förblir allt
så, till övervägande del, en militär an
gelägenhet. 

EN IDESKISS 
I den föregående analysen har jag sökt 
påvisa vissa faktorer, som påverkar vår 
bas- och underhållstjänst. J ag är med
meten om analysens bristfällighet. Till 
exempel har jag inte ansett mig här 
kunna behandla den inverkan på ma
terielunderhållet, som den tekniska ma
terielens utveckling kan medföra. Inte 
heller har jag ägnat sjukvårdstjänsten 
den uppmärksamhet den förtjänar, el
ler diskuterat "arvets" betydelse. 

Efter denna inledande apologi redo
visar jag här först några principer för 
de marina stridskrafterna. Avslutnings
vis följer en skiss till ny organisation 
för bas- och underhållstjänst. 

Sjöstridskrafter 

För basering av sjöstridskrafter utnytt
jas krigsförtöjningsplatser, kajer, bryg-

gor m m såväl inom som utanför nu
varande förtöjningsområden. Förråds
komplettering utförs i ökad utsträck
ning genom att fartygen uppsöker 
lämpligt belägna förtöjningsplatser el
ler tillfälligt förtöjer i anslutning till 
underhållsanstalterna. För främst ubå
tar och minfartyg avdelas vid behov 
transportresurser. 

Nuvarande basbataljoner typ l av
vecklas enligt följande principer: 

materielunderhåll utförs av resp 
lag, vid behov förstärkt med spe
cialister från örlB (motsv) eller 
civila företag, 
basbataljonernas resurser för be
vakning och transporter avvecklas 
i de fall basen ligger inom kust
artilleribrigads område; en viss för
stärkning av brigadresurserna kan 
härvid diskuteras. I övriga förtöj
ningsområden bibehålls till exempel 
rörlig(a) bevakningspluton(er) som 
biträder fartygen med förtöjning 
och bevakning, samt reducerade 
transportresurser, främst för sjö
transport, 
försörjning med livsmedel och an
dra dagligvaror överlämnas till ci
vilt grossistföretag. För mottagning 
av varorna - i de fall leverans 
inte kan utföras direkt till förband 
- organiseras en speditionsgrupp 
som med hjälp av tillgängliga 
transportresurser även svarar för 
distribution till krigsförtöjda fartyg. 
komplettering av ammunition och 
fartygsdrivmedel utförs i huvudsak 
vid nu utbyggda underhållsanstalter 
eller i anslutning till dessa; det bör 
härvid observeras, att behoven för 
mindre fartyg många gånger torde 
kunna uttryckas som lastbils-(tank
bils-)laster. 
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sjukvårdsresurserna bibehålls i nu
varande omfattning. 
verksamheten inom basen och i dess 
närhet leds av en ledningsgrupp, 
som skapas ur nuvarande basbatal
jonstab. Gruppens uppgift blir två
faldig, nämligen att 
säkra erforderligt planeringsunder
lag, främst från företagsledaren, 
och att 
organisera bastjänsten genom att 
utnyttja inom området tillgängliga 
resurser. 

Principiellt blir alltså skillnaden föl
jande jämfört med dagens organisation 
av bataljonens tunga delar: 
e bashatstab omvandlas till lednings

grupp för fartygsbas 
• basbevakningskompani utgår i om

råden där uppgifterna kan övertas 
av kaförband eller reduceras (plu
ton) 

e bastransportkompani utgår i områ
den där uppgifterna kan övertas av 
kaförband eller reduceras (spedi
tionsgrupp + pluton) 

e materielunderhållskompani utgår 
e förrådskompani reduceras (ammu

nitions- och drivmedelsförråd bibe
hålls). 

(Frågan om organisation, ledning och 
lokalisering av de kvarvarande resur
serna kan ej behandlas vidare här.) 

Organisationsformen "basbataljon typ 
2" utgör och ersätts med fredsresurser
na vid respektive ör!B, förstärkta med 
K-företag. 

Övergången till krigsorganisation 
görs så enkel som möjligt för att säker
ställa initialkraften. 

Resurserna för materielunderhåll -
personella och materiella - bibehålls 
i princip i fredsgruppering. 

Beträffande andra delar av under
hållstjänsten tillämpas de principer, 
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som ovan angivits för basbataljon 
typ l. 

Fasta kustartilleristridskrafter 
Nedskärningarna i den områdesbund
na underhållstjänstorganisationen bör 
komma till stånd även vid de fo-under
hållsförband, som ingår i kustartilleri
försvaren. Det gäller även övriga re
surser för försörjning på kustartilleri
försvars- och kustartilleribrigadnivå. 
Materielunderhållsresurserna på för
bandsnivå förstärks. I princip bör sam
ma tillgägagångssätt kunna tillämpas, 
som ovan skisserats för sjöstridskrafter, 
innebärande bland annat en avveck
ling av förrådsfunktionen och distribu
tionen på fastlandet. Aterstående delar 
samordnas mellan flottan och ka. Den 
kvarvarande transportorganisationen 
dimensioneras för att vid behov även 
kunna understödja fartygsförband. 
Likaså dimensioneras och disponeras 
markstridsförbanden för att kunna 
understödja fartyg med förtöjning och 
skydd. 

På lägre regional nivå utnyttjas 
fredsorganisationen på motsvarande 
sätt som ovan redovisats för sjöstrids
krafter. Där lokala förutsättningar 
finns för en sammanslagning av resur
serna på örlogsbas- och kustartilleri
försvarsnivå uppsätts endast ett kvali
ficerat marint underhållstjänstförband. 

Underhållsorganisationen 
De ovan skisserade lösningarna ger föl
jande ideskiss till en underhållstjänst
organisation: 

På lägre regional nivå svarar de -
eventuellt sammanslagna - resurserna 
inom örlogsbas och kustartilleriförsvar 
för ledning och komplicerat materiel
underhåll. Härvid eftersträvas så små 
skillnader i förhållande till fredsorga
nisationen som möjligt. Materielunder-

hållsfunktionen på basbataljons- och 
kustartilleribrigadsnivå avvecklas i prin
cip. I stället förstärks de förbandsbund
na resurserna (lag och tross) så att de 
kan ta vid där den lägre regionala ni
vån - eller K-företag - slutar. 

Förrådsverksamheten avvecklas, lik
som distributionen, i de fall funktio
nerna kan utföras av civil leverantör 
eller motsvarande. K varvarande distri
bution, liksom skydd av fartyg i bas, 
ombesörjs med gemensamma resurser, 
där förutsättningar härför finns. För
råd av ammunition och fartygsdriv
medel samt sjukvårdsförband bibehålls 
och utnyttjas i huvudsak enligt nuva
rande planläggning. Bastjänsten inom 
operationsbas dels av ledningsgrupper, 
organiserade på grundval av dagens 
basbataljonsstaber. 

I skisserna ovan har jag delvis an
vänt förbandsbenämningar m m enligt 
dagens organisation. Det är därför an
geläget att framhålla, att denna inte på 
något sätt får betraktas som en förut
sättning för föreslagna förändringar. 
Snarare torde en förändrad, gemensam, 
organisation för bas- och underhålls
tjänst gynnas av en i motsvarande rikt
ning förändrad krigsorganisation i öv
rigt. 

SAMMANFATTNING 
Utrymmet har inte medgivit någon 
mer ingående analys av de faktorer, 
som påverkar utformningen av bas
och underhållstjänsten. Ett ökat utnytt
jande av militära fredsresurser -
främst för materielunderhåll - och 
det civila samhället - främst för för
sörjning - torde vara möjligt att upp
nå. De kvarstående behoven av bl a 
transporter bör tillgodoses genom sam
manslagning mellan vapenslagen, var
vid de nuvarande basbataljonernas och 
kustartilleribrigadernas resurser är de 
viktigaste komponenterna. I områden 

· där förutsättningar för en sådan sam
manslagning saknas, bibehålls endast 
mindre förband, främst för skydd och 
spedition inom baserna. Parallellt med 
denna utveckling ökas förbandens ut
hållighet, särskilt i initialskedet, genom 
ökad fredsrustning och ökade lag 
(tross-)resurser för materielunderhålL 
Resultatet blir en smidig organisation 
som, jämfört med dagens, bör ge be
tydande funktionella och ekonomiska 
vinster. Härmed bör bättre resurser 
skapas för att lösa underhållstjänstens 
enda uppgift: att vidmakthålla styrkan 
hos våra stridande förband. 

MARINSMÖRJMEDEL 
Leveransservice världen runt 
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AKT l E BOLAGET 

TU DOR 

Batterianläggningarna för den nya svenska ubåtsklas
sen "Näcken" har levererats av AB TU DOR. De har till
räckligt energiinnehåll för flera dygns undervattens
operationer med låg fart eller några timmars drift vid 
högsta fart. 

AB TU DOR har varit huvudleverantör av ub- batteri
er till svenska marinen sedan första världskriget. 

FORSÄLJNING och SERVICE 

SPERAY MARINE 
SYSTEMS 

CHADBURN 

WYNSTRUMENTS 

KROHN & SON A/S 

LIMPET MARINE 
BOARD 

Nautiska Instrument 

Maskintelegrafer 

Vindrutetorkare 

Magnetkompasser 

Obrännbar skiva för skott 
och tak. 
Lager i Göteborg av 
tjocklekarna 12 och 22 mm. 

C A CLASE AB 
Ruskvädersgatan 8 

Postadress: FACK 401 1 O GÖTEBORG 1 
Tel. 031 / 5401 50 telex 20696 

Service efter kontorstid 031/54 O 1 53 

AR·u"', ..... ," .. 
utvecklingen och 
när de.t gäller 

'\::: : ' ,') 

• LÖNSAMHET>.EKONOMISKSIYRMING • .. DATOR
TILLÄMPNINGAR :. PERSONALUTVECKiiNG 
och ställer upp i "alla väd~r:· 

GET 
. -Administrativ Rationalisering '#\B-

Linnegatan 48 A Box 5156·1 02 44 STOCKHOLM 
-;,,,-'-L"_·:-___ - ''/'<"/.:'• -'"*''%1: ?n:··"'·· 

Tfn.: STOCKHOLM 08-22 4739 ·GÄVLE 926-1254'30 
GÖTEBORG 031-170640 • . MARIESTAD 0501-17478 
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Vattenkraft 
Droppen urholkar stenen. Vatten rår 
på berg. Men det tar sin tid . 

För den otålige, som vill se snabba resultat 
har vi uppfunnit en bättre metod. ' 

Ett hål borras på vanligt sätt i stenblocket. 
Vår nya vattenkanon svängs i läge. Krack! 
På bråkdelen av en sekund har blocket 
delats. Vattenkraft under högtryck gör 
jobbet. 

Det kloka sättet att spräcka sten -utan 
sprängning. 

E Atlas Copco AB 105 23 Stockholm. Tel 08-743 80 00. 

Alltid nära 
till din datakonsult 

e UTREDNINGAR 
e PROJEKTLEDNING 
eSYSTEMUTVECKUNG 
e PROGRAMMERING 
e PROGRAMVAROR 

lcATA LOGIC) 
KONSULTER l AR-ADB 

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ I<ARLSTAO ESI<ILSTUNA VÄSTERÅS HALMSTAO 
08-730 0445 031-12 4410 040-77210 054-15 68 55 016-12 00 30 021-1155 31 0430-126 62 

Skellefteå hamn 
Vi står gärna till tjänst med 
vår bogserbåt om 3 000 IHK 

Hamnförvaltningen i Skellefteå 
Södra Hamngatan 35 
932 00 Skelleftehamn 

Tfn 0910-310 06 



Allmänna Bevaknings AktiebolagP-t 
- STATENS BEVAKNINGSFÖRETAG -

ABAB har sedan bolagsbildningen utvecklats till en bevaknings
organisation som fyller högt ställda personella och tekniska krav. 

Därför att: 
Företaget har följt med i den tekniska utvecklingen. 

Personval och utbildning har gjorts med största omsorg. 

Personalen har erhållit trygga och rejäla anstfllningsvillkor och 
ändamålsenlig utrustning. 

ARAB 

ABAB - Allmänna Bevaknings AB 

Statens Bevakningsföretag 

Sibyllegatan 17 

Fack, l 02 40 Stockholm 5 

T el. 08/ 23 73 20 

Mobil har oUor som sätter fart 
på vilken motor som helst 

Mobil SuP.er- stabil6ret
runt-olja för varierande 
temperaturer. 

Mobil SP.ecial __: högkva· 
litaliv multigrade-olja för 
alla driltsförh611anden. 

M@ bil 
Mobil SHC oljan för 
stressade motorer, syn· 
tetisk specialolja för ex
tremt sv6ra körlörh61-
landen. 

Smörjoljespecialisten 

ERNST NYMANS HERR.EKIPERING 
Etablerad 1 890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Kungl. Flottan 

Nils Jonasson 

Ronnebyg. 39 : 371 00 Karlskrona : Tfn 0455-102 98 

UDDIVAUA 
dretrnnthamn HAMN i~ . 

Naturlig ekonomisk transportanknytning till det mellansvenska 
storindustriområdet Linje- och massgodshamn med modern 
och snabb godshantering Goda tekniska och administrativa 
resurser med stora erfarenheter i transportproblem av såväl tek
nisk som ekonomisk natur. 

e Telefon hamnchefen: 0522/14 7 70. 

En båtägare uti Franken 
kom helt genialiskt på tanken 
Visst läcker min båt 
men saknar ju nåt. 
Lägg i lite THIO för fanken! 

Bigner & Co AB 08/766 02 55 



Vi representerar: 

SPERAY MARINE SYSTEMS 

SPERAY GYROSCOPE 

SPERAY SYSTEM 
MANAGEMENT 

Gyrocampasses 
Radars 
Doppler Logs 
and other navigation instru
ments 

Laser Gyros 
Mine Counter Measures 
Sonars 

Simulators 
Trainers 

Vi har dessutom ett komplett produktprogram för alla typer 
av fartyg 

Ruskvädersgatan 8, 417 34 Göteborg, tel 031/54 01 50 

TheSTC 
Oil Operations 

Scandinavian T rading Company AB (Scanoil, STC), of Stockholm, is 

one of the leading trading companies. STC's main activity consists of 

handling crudeoil and all types of oil products, such as naphtha, 

gasoline, kerosene, gasoil and fuel oil. ' 

Exploration, direct productian and processing are a 

rapidly growing part of o ur oil operations. In Sweden, 

STC also distributes gasoline under its own brand name. 

Shipping, financiilg activities, trading in bulk raw 

and various commodities, are operations 
with the oil activities place 
world wide trading or~:anli.Zä.ti 
hasofficesand ~u·J~l\.lld~tc1 



FFV 
ERFARENHET·KUNNANDE·RESURSER 

TORPED 42 

FFV FÖRSVARsMATERIEL 
Eskilstuna 



Dessa enheter, liksom många andra fartyg världen över, är utrustade 

med MTU:s kompakta och specifikt lätta dieselmotorer och aggregat. 

MTU har stolta traditioner och har i modern tid investerat i forskning, ut

veckling och moderna fabriker. MTU är därmed en av de STORA motor 

tillverkarna som garanterat kommer att kunna ge sina kunder allt stöd 

under en lång framtid. 

m tu Motoren- und Turbinen- Union 

Friedrichshafen GmbH 
M.A.N. Maybach Mercedes-Benz 

M:AB:IND:IESEL 
Kronobergsg 21 112 33 Stockholm Tf n 08- 54 07 2 5 
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