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Förmågan till minröjning, en verklighet för framtidens jägargrupp.
Ökad förmåga till problemlösning i dagens konfliktområden.

Sammanfattning:
I dagens konfliktområden är förekomsten av minor och oexploderad ammunition(OXA) ett 
vanligt förekommande problem för civilbefolkning samt de militära enheter som arbetar i 
området för att skapa stabilitet och säkerhet. Den här uppsatsen avhandlar möjligheten att 
lösa eventuella problem som har att göra med förekomsten av minor och OXA i ett 
missionsområde utan tillgång till stödresurser i form av min- och ammunitionsröjningsteam. 
Uppsatsens syfte är att undersöka om det är möjligt att tillföra minröjningskompetens på 
gruppnivå utan att tappa ursprunglig kompetens och fokus från huvudtjänsten. Uppsatsen tar 
även upp vilken lägsta nivå av utbildning som krävs för att kunna röja mineringar och OXA, 
samt hur man når upp till det målet. Uppsatsens frågeställning har varit: Går det att inom 
ramen för Jägarbataljon 09 utbilda en soldat som besitter kompetensen att kunna identifiera  
och röja mineringar samt OXA? Om ja, vilken utrustning bör tillföras? Enligt mina slutsatser 
är att det är praktiskt möjligt genom att tillföra en min- och amröjledare på bataljons nivå. 
Min- och amröjledaren kan i sin tur utbilda och ge soldaterna den reella kompetens som 
behövs på enbart fyra veckor, ca 130h stimmar. Utbildningen som krävs är grundkursen 
Minröjning Manuella Metoder(MMM). För att fullt ut kunna nyttja förmågan krävs det att 
gruppen tillförs viss ammunitionsröjningsutrustning, bland annat extra tänd- och 
sprängmedel. Effekten man vinner på tillförsel av minröjningskompetensen är kopplat mot 
förbandets förmåga till okonventionellt uppträddande samt möjligheterna att ta ytterligare 
steg innanför motståndarens beslutscykel.
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Mine clearance capability, the Reality on the Future Ranger Squads.
The increased ability to problem solving in today’s conflict areas.

Abstract:
In today’s conflict areas the remnants of war, mines and unexploded ordnance (UXO) is a common 
problem for the civilian population. These remnants also pose a great threat for the military units 
who work in the area to create peace, stability and security for the people. The purpose of this 
essay is to discover if and how it is possible to solve eventual problems associated with remnants of 
war in conflict areas, without the support of Explosive Ordnance Disposal (EOD) teams. My 
research has explored if it is possible to implement mine clearance and ammunition disposal on a 
squad without loosing additional competence and focus from the squad’s main field of service. 
Additional research has been carried out to ascertain the lowest level of competence necessary to 
work within the field of mine clearance and ammunition disposal, and what education is needed. 
My thesis aims to answer, if it is possible within the frame of the Army Ranger Battalion 09, to  
educate a soldier on a squad to have the ability and competence to do work within the field of mine 
clearance and ammunition disposal? If yes, what additional equipment should be added to the 
squad, to be able to perform that task? My conclusion is that, it is possible to achieve by adding a 
mine clearance and ammunition disposal leader to the Battalion staff who can educate, train and 
give the soldiers the proper education in four weeks (approximately 130h). The education required 
to achieve this goal is the course, Mine clearance Manuel Methods (MMM). To use this ability it is 
necessary to equip the group with some additional and specific disposal-equipment (i.e. extra 
explosives.) The main effort gained from implementing this ability on a ranger squad is the Ranger 
Battalion’s overall ability to operate and appear in unexpected areas, and to get inside the enemy’s 
OODA-LOOP.

Key words:
Army Ranger Battalion(AJB), Göta Engineers(ING2), Explosive Ordnance Disposal(EOD), 
Mine Rescue Team(MRT), Unexploded ordnance(UXO), Mine clearance Manuel 
Methods(MMM).
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
I dagens konfliktområden är förekomsten av minor och oexploderad ammunition(OXA) 
ett vanligt förekommande problem för civil befolkning samt de militära enheter som 
arbetar i området för att skapa stabilitet och säkerhet.
Samverkan med civilbefolkningen är av stor vikt för Försvarsmaktens arbete för 
stabilitet och säkerhet.

”Var än en svensk utlandsstyrka kommer att sättas in kommer den att  
mötas av minor och oexploderad ammunition. En fara för de egna 
förbanden och för den befolkning som man ska ge ett drägligare liv.”1

I många fall är operationsområdena stora till ytan, vilket resulterar i att vissa enheter kan 
vara ute på veckolånga patruller för att visa närvaro, inhämta information och samverka 
med civilbefolkning i ensligt belägna byar. Avsaknaden av vägnät och infrastruktur 
ställer stora krav på rörlighet och flexibilitet.2 Skulle det inträffa någonting oförutsett 
under dessa patruller kan det ta lång tid innan understöd i form av specialresurser eller 
extrapersonal når fram till de utsatta enheterna. En sådan oförutsedd händelse skulle 
kunna vara en minering eller OXA i framryckningsvägen, vilket har inträffat bland 
annat utanför Tuzla 1996 då en pansarbandvagn 302 med svensk trupp, körde på och 
utlöste en stridsvagnsmina.3 I de fall urdragning eller omfall inte kan göras är behovet 
av röjningsutbildad personal samt eventuell extrautrustning av vikt för den egna 
säkerheten och lösandet av uppgiften.

1.2 Problemformulering
I dag saknas dessa resurser på de enheter som är ute och bedriver 
underrättelseinhämtning och civil militär samverkan(CIMIC), likt det jag har beskrivit i 
kapitlet ovan. Ett tydligt och bra exempel på hur det går att lösa den här sortens 
problematik är att studera National Geographics dokumentär film Inside the Green 
Berets (2007) och se hur de löste problematiken kring det aktuella min- och Improvised 
Explosive Device(IED) hotet i sitt operationsområde djupt inne i Uruzganprovinsen i 
Afghanistan under 2007. 4 I sina enheter har de personal och resurser för att kunna 
identifiera och röja uppkomna problem, såsom minor, OXA och IED. Man bör ta i 
beaktande att detta är ett specialförband, där varje kontraktsanställd soldat genomgår en 
flerårig specialist utbildning innan de sätts i aktiv tjänst.5 Det är därför väldigt svårt att 
göra en rättvis jämförelse mot ett förband med värnpliktiga soldater, eller soldater som 
är anställda i utlandsstyrkan.

Delar av den miljö och de uppgifter som beskrivs i kapitlet och stycket ovan stämmer 
bra in på Arméns Jägarbataljon(AJB) och dess tänkta användningsområde. En väsentlig 

1 http://www.foi.se/FOI/templates/Page____4790.aspx 2009-04-22 kl:2301
2 http://www.mil.se/sv/Nyheter/Nyhetsarkiv/I-varlden/Afghanistan/11343/En-vanlig-dag-
pa-jobbet-for-ett-militart-observationsteam-i-Afghanistan/ 2009-04-22 kl: 2301
3http://www.fmv.se/upload/Bilder%20och  
%20dokument/Publikationer/Informationsmaterial/PROTEC/FMV02_02.pdf., 6-8. 2009-04-22 
kl:2300
4http://youtube.com/watch?  
v=6mBEMMNdKA4&feature=PlayList&p=C2D36E57EEF779B5&index=6 2009-04-22 kl:2255
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Specialförband 2009-04-22 kl:2255
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skillnad är dock att AJB, i jämförelse med The Green Berets, är ett förband bestående av 
värnpliktiga soldater samt att det i dagsläget, 2009, inte finns personal eller 
kompetensen inom grundorganisationen för att kunna genomföra min- och 
ammunitionsröjning.
”Arméns jägarbataljon är ett insatsförband som används för att lösa uppgifter i en 
sådan miljö eller på en sådan plats som varken flyg eller artilleri eller andra förband 
klarar av, eller utgöra det stöd som dessa behöver för att lyckas på flera olika platser 
inom eller i närområdet utom rikets gränser. Oavsett den tekniska utvecklingen med 
satelliter, bemannade och obemannade spaningsplan och alla andra former av sensorer 
så kvarstår behovet av att ha ögon på plats. För att verifiera informationen, placera ut  
eller underhålla tekniska sensorer, dagens sensorer klarar inte av att bearbeta och 
värdera det som händer på samma sätt som en människa kan. Arméns Jägarbataljon 
och dess personal är denna förmåga.”6

Utifrån detta väcktes frågan hos mig om det är möjligt inom AJB, att likt The Green 
Berets, utbilda soldater, i det här fallet värnpliktiga soldater, på gruppnivå till att kunna 
genomföra min- och ammunitionsröjning. Syftet med detta arbete är att se vad som 
krävs, utbildningsmässigt, och om det är genomförbart att utbilda en värnpliktig soldat 
till att kunna genomföra minröjning

1.3 Frågeställning
− Går det att inom ramen för Jägarbataljon 09 utbilda en soldat som besitter  

kompetensen att kunna identifiera och röja mineringar samt OXA?
− Om ja, vilken utrustning bör tillföras?

1.4 Metod
Inledningsvis har jag använt mig av Deskription7 som metod för att beskriva den 
litteratur, och de utbildningsanvisningar jag har valt att använda som stomme i mitt 
arbete, vilket finns återfinns i kapitel två. Jag har gjort en Komparation8 mellan de olika 
grupperna, det vill säga de utrustningslistor jag har valt att analysera, för att 
åskådliggöra och se till att samma språk används. Detta har legat till grund för de 
slutsatser jag har dragit av mina analyser. Utan komparationen är det inte hållbart att på 
ett vetenskapligt sätt jämföra och analysera de olika delarna. Komparationen av 
utrustningslistorna återfinns i bilagaorna samt i slutsatserna. Jag har även gjort en 
Klassificering9 för att säkerställa att jag använder samma språk i redovisningen av de 
olika utbildningsanvisningarna, utrustningslistorna samt de TOEM som jag analyserar, 
vilka återfinns i kapitel två, detta för att säkerställa validiteten10 och reliabiliteten11 i 
uppsatsen. Anledningen till jag har valt att använda mig av dessa metoder i min uppsats 
är bland annat för att säkerställa en hög objektivitet på det material och det resultat jag 
kommer fram till då jag har en bakgrund från Arméns Jägarbataljon. Genom att använda 
dessa metoder tillsammans med ett aktivt opartiskt resonemang kring de fakta jag 
presenterar, anser jag att mina värderingar blir så neutrala och opartiska som möjligt.

6 http://www.mil.se/sv/I-Sverige/Utbildningsforband/Norrbottens-regemente-I-19/Om-
forbandet/Armens-jagarbataljon/ 2009-04-22 kl:2300
7 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, (Lund: Studentlitteratur, 2003), 32.
8 Ibid., 41
9 Ibid., 35.
10 Ibid., 73.
11 Ibid., 70.
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1.5 Avgränsningar
Utifrån min problemformulering kan man utläsa att det ställs krav på att förbandet eller 
enheten skall kunna lösa de uppgifter, underrättelseinhämtning samt min- och 
ammunitionsröjning, i den miljö som nämns i inledningen. I Försvarsmakten(FM) idag 
finns det två typförband som tillsammans kan nå fram till en lösning på mitt problem. 
Arméns Jägarbataljon(AJB) är det förband som möter kraven på uthållighet, rörlighet 
och lösandet av underrättelseinhämtning. Göta ingenjörsbataljon(ING2) är det förband i 
FM som utbildar ammunitionsröjare. Jag kommer att avgränsa mig till att titta på 
TOEM12 09 och Jägarbataljon 09, det vill säga organisationsår 2010. Samt enbart titta på 
de befattningar som finns på en jägargrupp på en ordinarie jägarskvadron.13 Jag kommer 
vidare att avgränsa mig till att enbart analysera den grundläggande utbildningen som 
jägargruppen får under termin ett och två. Anledningen till detta är att under termin tre 
kommer troligtvis utbildningen vara inriktad mot ett specifikt insatsområde.

Som referensgrupp att jämföra med kommer jag att titta på TOEM 09 och 
Ingenjörsbataljon 09, det vill säga organisationsår 2010. I ingenjörsbataljonen kommer 
jag att titta på två stycken grupper. Den första är EOD14grupp ur EODpluton på 
INGBATSTAB 0915 och den andra är Truppminröjgrupp ur Minröjpluton på ING 
VÄG-/BROKOMP 0916. Anledningen till detta är att dessa grupper har 
ammunitionsröjning som huvudtjänst och är i utformningen lik jägargruppen, när det 
kommer till personal och standardutrustning.

Jag kommer att avgränsa mig till att använda SäkI17 Amröj och kapitlet Ammunitions-  
och minröjning vid svenska förband i internationell tjänst18 samt Ammunitions- och 
minröjningspersonal vid internationell verksamhet19 och använda dess innehåll som 
riktlinjer för vilken kompetens som krävs vid ammunitionsröjningsverksamhet. Detta på 
grund av att det är i den internationella miljön som soldaterna med störst sannolikhet 
kommer att verka. Det är även troligast att det är i den här miljön som de kommer att 
stötta på eventuella problem kring minor och OXA efter genomgången.

Vidare kommer jag att avgränsa mig till att utbildningen skall vara möjligt att 
genomföra under ett utbildningsår inom ramen för Jägarbataljon 09 vilket är ca 
11månader, utan att för den delen tappa huvudtjänsten på soldat nivå som i det här fallet 
är jägartjänst.

Slutligen har jag avgränsat mig till att inte göra några viktmässiga jämförelser eller 
analyser av de utrustningsalternativ jag tittar på hos de ingående delarna. Detta på grund 
av att samtliga enheter inledningsvis har tillgång till fordon för transport av sig själva 
och sin materiel.

12 Se Centrala begrepp, punkten 1.8 i detta dokument.
13 Försvarsmakten, Högkvarteret, Jägarbataljon 09 RTOEM: 2007-11-16 (22803A, Bilaga 1), 6.
14 Se Centrala begrepp, punkten 1.8 i detta dokument.
15 Försvarsmakten, Högkvarteret, Ingenjörbataljon 09 STOEM: 2007-11-16 (27460A, Bilaga 8), 16.
16 Försvarsmakten, Högkvarteret, Ingenjörbataljon 09 STOEM: 2007-11-16 (27466A, Bilaga 11), 25.
17 Säkerhetsinstruktion för vapen och ammunition med mera gäller för hela Försvarsmakten.
18 Försvarsmakten, Högkvarteret, Säki Amröj 2008: M7739-351014, (HKV Beteckning 14990:76315), 17-20.
19 Ibid., 28-30.
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1.6 Tidigare forskning och källmaterial
Tanken med den här uppsatsen är att titta på huruvida det är möjligt att införa 
minröjningskompetens på en jägargrupp20, detta innebär i sig att det är två stycken 
områden som skall undersökas. Inledningsvis har vi jägargruppen som är själva 
grundstommen, den grunden skall därefter beklädas med minröjningskompetens för att 
slutligen bli en fungerande enhet. Enheten skall ha en förmåga att lösa uppgifter typiska 
för en jägargrupp och samtidigt kunna lösa enklare minröjningsuppgifter inom ramen 
för sin egen verksamhet. Jag har gjort en bakgrundsundersökning för att kartlägga om 
det finns någon tidigare forskning inom samma område. Jag har använt mig av Anna 
Lindh bibliotekets sökkataloger, sökmotorn google, U.S. Department of Defense21 samt 
AJB och ING2. De sökord jag har använt mig av har varit följande, jägarförband, 
jägargrupp, specialförband, farb, ingenjörförband, samtliga med tilläggsinformationen 
EOD eller minröjning, samt EOD och minröjning var för sig. Inom området minröjning 
finns det en hel del tidigare forskning och studier att titta på, framförallt inom 
minröjning till havs, både från svenska och utländska källor. Inom markarenan så har 
SWEDEC publicerat en hel del studier kring minröjning, tyvärr inget inom sökt 
kategori. Jag har inte hitta några källor som avhandlar kombinationen av jägargrupp 
med minröjningsförmåga via de sökmotorer jag nämnt tidigare. När jag har varit i 
kontakt med AJB har det framkommit att det har gjorts försök och studier inom ämnet 
under 80-talet på K4-Norrlands Dragon Regemente – nuvarande AJB, men det finns inte 
någon sparad dokumentation från de studierna. Under 2004 gjordes ett försök på K4 att 
införa pionjärpluton vars huvudtjänst var att agera bräschstyrka och sprängstyrka samt 
kunna genomföra enklare minspaning och minbrytning. Deras huvudtjänst var mer 
riktad åt minstrid än kombinationen av minstrid och jägartjänst. Dokumentationen från 
det försöket har varit svårt att få fram och är ingenting som jag använt vid mina 
undersökningar. Jag har hittat en dokumentärfilm från National Geographic som följer 
ett amerikanskt specialförband i Afghanistan som har just den här förmågan jag 
undersöker, dock har jag inte hittat någon dokumentation att använda i mitt arbete, 
bland annat på grund av sekretessen runt den här förbandstypen och dess utbildning. 
Från denna bakgrundsundersökning har jag konstaterat att det idag inte finns någonting 
som tyder på att kombinationen av jägargrupp med minröjningsförmåga har existerat 
tidigare på värnpliktiga förband inom Försvarsmakten.

I stommen till mitt arbete har jag använt mig av TOEM 09 för Arméns Jägarbataljon 09 
och Ingenjörsbataljonen 09, detta för att kunna ha något faktiskt mätvärde att titta på vid 
en jämförelse dem emellan. Vid användning av TOEM som kunskapsbas blir detta 
väldigt enkelt, både att kategorisera och mäta, då de från början använder samma språk, 
vilket bidrar till en hög reliabilitet22 i arbetet. Det hade varit önskvärt att ha tillgång till 
materielistor som på soldatnivå beskriver vad varje individ bär med sig, då det blir 
lättare att åskådliggöra vad som praktiskt är möjligt att tillföra utan att göra praktiska 
prov och försök. I min analys av utrustningslistorna och ammunitionsröjningsmaterielen 
har jag gjort en generalisering baserat på vikt och vad jag anser är realistiskt att medföra 
utifrån ammunitionskataloger, vilket jag redovisar i slutsatsen. Detta är inte tillräckligt 
men det är inget som är avgörande för lösandet av min uppgift. Nackdelen med TOEM 
som bas är att vissa delar är hemligstämplade.

20 Se Centrala begrepp, punkten 2.1 i detta dokument.
21 http://www.wood.army.mil/HDTC/dodhma.html 2009-04-22 kl:2300
22 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, (Lund: Studentlitteratur, 2003), 70.
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För att kunna fastställa vilken nivå som krävs för att nå kraven för ammunitionsröjning 
och de olika ingående delarna har jag använt SäkI Amröj 2008 som underlag. Detta har 
jag gjort på grund av att det inte skall vara några tveksamheter på vilken reell 
kompetens som krävs vid ammunitionsröjning. Beroende på utbildningsståndpunkt och 
vem man frågar kan detta variera. Nackdelen med användandet av SäkI är att den i vissa 
fall är öppen för tolkningar.
Jag har vidare använt mig av utbildningsanvisningar i ammunitionsröjning från 
SWEDEC i Eksjö för att kunna visa de ingående delarna i en viss utbildning. Dessa 
utbildningsanvisningar används vid formell utbildning inom FM och vid utbildning av 
andra organisationer, som till exempel räddningsverket. Då jag inte har gjort några 
praktiska försök eller studiebesök har det varit svårt att få en korrekt uppfattning, utifrån 
pappret, på vad man faktiskt klarar av och vilken kompetens man besitter efter 
genomgången utbildning. Det har varit svårt att finna spårbarheten på vissa 
utbildningsanvisningar då det idag inte finns ett centralt databassystem för lagring och 
åtkomst av utbildningsanvisningar inom FM, då Emil, FM:s centrala databassystem, inte 
räcker till alla gånger. Detta har varit en begränsning då man måste vända sig till 
respektive förband eller utbildningscentra. För att få kopplingen till AJB, dess uppgifter, 
förmågor och inriktning har jag använt mig av slutrapport mark 060704S – Framtida 
strid på djupet23, samt bataljonsorder 1 för AJB 200824.

I de fall jag har använt mig av Internet källor har jag begränsat mig till att hämta 
information från statliga organisationer, Non Governmental Organizations(NGO) eller 
internationellt etablerade företag. Generellt vill jag säga att tillförlitligheten och 
spårbarheten på källmaterialet är högt då jag i största möjliga mån har använt mig av 
information från FM. Nackdelen kan vara att majoriteten av källmaterialet är från 
Försvarsmakten och att objektiviteten i källmaterialet minskar. Stora delar av det 
material jag använder mig av återfinns i FM i varierande utsträckning. De vanligast 
förekommande är SäkI och TOEM. De utbildningsanvisningar som används kan vara 
specifika för ett visst område, förband eller utbildningscentra. Utöver detta förekommer 
det även information som är hämtat ur arbetshandlingar inom FM. Då dessa är 
arbetshandlingar är det inte säkert att den information jag har hämtat ur dessa stämmer 
överens med verkligheten inom ett par år då utveckling hela tiden går framåt.

1.7 Antaganden
Jag antar att läsaren är van vid att läsa essäer och uppsatser av vetenskapligt snitt och 
således har en förståelse för uppsatsens uppbyggnad samt vanligt förekommande 
akademiska uttryck25. Vidare antar jag att läsaren har en viss militärbakgrund eller 
förståelse för vanligt förekommande uttryck samt terminologi, då innebörden av viss 
terminologi och uttryck ibland inte kommer att förklaras djupare.

23 Försvarsmakten, Norrbottens Regemente, Slutrapport mark 060704S Framtida strid på djupet  (2008-06-09, 
Beteckning 21120:10844).
24 Försvarsmakten, Arméns Jägarbataljon, Bataljonsorder 1 2008, (Försvarsmakten: Arméns Jägarbataljon 
2007-10-24).
25 Se punkten 1.4 i detta dokument.
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1.8 Centrala begrepp

1.8.1 TOEM
Taktisk, Organisatorisk, Ekonomisk, Målsättning. 26 Detta är ett styrdokument som 
redogör exakt för hur och vad ett förband skall klara av att lösa. TOEM kan förekomma 
med tilläggsinformationen P-, R-, S-, U-. Dessa står för P= preliminär, R= reviderat S= 
särskilt och U= utkast.27

1.8.2 Min- ammunitionsröjning
Syftar till att återställa rörelsefriheten inom ett område eller vägsträcka. Vid upptäckt av 
minering eller OXA görs kringgång. Endast i undantagsfall röjs genomgång i 
mineringen eller röjning av OXA. Minröjning under strid är en svår och resurskrävande 
uppgift och bör endast göras när kringgång är omöjlig. 28

1.8.3 Explosive Ordnance Disposal(EOD)
Ammunitionsröjningsverksamhet. 29

1.8.4 Mine Rescue Team(MRT)
Undsättningsstyrka främst avsedd för

− Uthämtning av personal och materiel i samband med ammunitions- och 
minolyckor.

− Uthämtning av skadad efter bekämpning med utspridningsbara minor eller 
direktverkande substridsdelar.

− Akut insats vid påträffande av minor och OXA. 30

1.8.5 Oexploderad ammunition(OXA)
Med OXA menas
− Ammunition som efter användning oavsiktligt inte har exploderat.
− Ammunition som efter användning avsiktligt inte har exploderat.
− Ammunition som efter hantering har påverkats så att den fastställda klassificeringen 

för transport och förvaring inte längre gäller.
− Ammunition som har upphittats eller tillvaratagits. 31

1.8.6 Minröjning Manuella Metoder(MMM  )
Skall ge grundläggande färdigheter och kunskaper i minröjning manuella metoder samt 

− Kunna, under ledning av am- minröjledare, genomföra röjning av minor.
− Kunna ingå in en räddningsoperation ( MRT ) vid min/ OXA olyckor, eller vid 

undsättning av bekämpade förband motsv.

26 Försvarsmakten, Högkvarteret, TOEM, (HKV Beteckning 01 631:77504), 1.
27 Kn Axelsson, Markstridsskolan, MOUT-enheten, exp-mss@mil.se 
28 Försvarsmakten, Markstridsskolan, Utbildnings Anvisning SIB 03-04 Bilaga 1, (MSS Beteckning 
19100:71042), 125.
29 Försvarsmakten, Högkvarteret, Säki Amröj 2008: M7739-351014, (HKV Beteckning 14990:76315), 114.
30 Ibid., 115.
31 Ibid., 115.
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− Kunna, under ledning av am-/ minröjledare, biträda denne vid oskadliggörande 
av

o Kaliberbunden ammunition
o Substridsdelar
o Skjutna raketer
o Handgranater
o Gevärsgranater

− Kunna, under ledning av am-/ minröjledare, upprätta skadebegränsande åtgärder 
för att minska skadeverkan från splitter och stötvåg. 

− Kunna känna igen land och luftburen ammunition till typ samt känna till de 
risker som är förknippade med de olika typerna. 32

1.9 Disposition
I första kapitlet beskriver jag bakgrunden och idégivaren till min uppsats. Vidare följer 
metod delen vilket är en blandning av deskription, komparation och klassificering, samt 
avgränsningarna. Därefter kommer materielbeskrivningen som tar upp viss problematik 
kring spårbarheten och användandet av källor som enbart är utgivna av FM. Slutligen 
har jag definierat viktiga och vanligt förekommande begrepp eller uttryck.

I kapitel två finns faktadelen som behandlar AJB, ING2, de TOEM som jag använt, 
samt de grupper jag gjort en djupare analys av. Dessa är jägargrupp, EODgrupp och 
truppminröjgrupp. I kapitlet finns även de olika utbildningarna beskrivna, vilka ligger 
till underlag för de analyser och slutsatser som jag dragit.

Kapitel tre avhandlar de analyser som jag har gjort utifrån den fakta jag presenterat i 
kapitel två.

Kapitel fyra innehåller slutsatserna.

I kapitel fem följer mina rekommendationer.

Slutligen hittar vi bilagorna med delar av det material och de tabeller mina slutsatser är 
grundade på. Bilagorna finns där för att på ett enkelt sätt kunna följa uppsatsens 
resonemang och mina tankegångar.

32 SWEDEC, Utbildningsbestämmelser för grundkurs Minröjning Manuella Metoder (2008-06-19 Beteckning 
19110.60279). Se även punkten 2.3.1.1 Minröjning manuella metoder på sidan 13 i detta dokument.
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2 Fakta

2.1 Arméns Jägarbataljon 09(AJB)
Arméns Jägarbataljon är ett insatsförband som används för att lösa uppgifter inom 
ramen för offensiva, defensiva eller stabiliserande operationer i en sådan miljö eller på 
en sådan plats där andra förband inte klarar av att uppträda.33 Förbandet skall även 
kunna utgöra ett komplement för att få dessa förband att lyckas med sina operationer på 
flera olika platser inom landet utanför rikets gränser.34

AJB ska kunna lösa uppgifter utanför andra markstridsförbands huvudinriktning och 
förmågor. Där dessa, på grund av förutsättning och läge, terräng- och tidsförhållanden 
inte kan eller har begränsningar att verka. Förbandet är en förmågeförstärkare till övriga 
markstridsförband. Jägarbataljonen är avsedd för markstrid och underrättelsetjänst, samt 
för stöd till långräckviddig artilleribekämpning och flygbekämpning av markmål. AJB 
skall klara av:35

− att genomföra insatser på djupet och långt framskjutna avstånd.
− att genomföra tidskritiska, precisa insatser med kort reaktions- och förberedelsetid.
− att genomföra långvariga insatser, med lång reaktions- och förberedelsetid.
− att genomföra insatser i områden med svåra/extrema fysiska naturförhållanden, 

varvid förmågan till insatser i bergterräng ska vara särskilt utvecklad.
− att genomföra insatser under påfrestande klimat- och väderbetingelser, varvid 

förmågan till insatser i subarktiskt klimat eller snö och kyla ska vara särskilt 
utvecklade.

− att genomföra insatser mot mål som kräver ett okonventionellt uppträdande.

Jägarbataljonens insatser genomförs i oftast avskilt i rum från andra markstridsförband 
men samordnat i tid, inom ramen för en högre taktisk36 eller operativ37 chefs plan eller 
målsättning. Utmärkande för förbandet är att de har som mål, att med begränsad insats 
av trupp eller i mindre förbandsenheter försvåra en motståndares verksamhet, i syfte att 
skapa effekter på högre taktisk eller operativ nivå.38 AJB har därför förmågor och 
egenskaper som medger insatser över en stor yta eller tidsförskjutet. Dessa förmågor är 
hög uthålligt, hög markrörlighet samt okonventionellt uppträdande. Detta är kärnan i 
jägartjänsten inom ramen för markstrid och underrättelsetjänst. AJB är ett av 
Försvarsmaktens främsta markstridsförband för insatser i subarktiskt vinterklimat. 
Exempel på områden med subarktiskt klimat är Balkan, östra Turkiet/nordvästra Irak, 
Centralasien, Kaschmir i Indien – Pakistan.

33 http://www.mil.se/sv/I-Sverige/Utbildningsforband/Norrbottens-regemente-I-19/Om-
forbandet/Armens-jagarbataljon/ 2009-04-22 kl:2300
34 Ibid., 14.
35 Operativa krav och stridsmiljö Jägarbataljon 09 populärversion., 2.
36 Taktisk nivå leder förband och samordnar vapensystem och funktioner.
37 Den operativa nivåns uppgift är att besluta var, när, med vilket syfte och under vilka förutsättningar insatser ska genomföras.
38 Försvarsmakten, Norrbottens Regemente, Slutrapport mark 060704S Framtida strid på djupet  (2008-06-09, 
21120:10844 bilaga 1), 15.
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Genom de krav som subarktiskt vinterklimat ställer på en människas fysiska och 
psykiska förmåga, på materiel och utrustning, på taktik och stridsteknik skapas genom 
detta, enkla, lätta och rejäla lösningar, metoder och koncept. 39

2.2 Organisation och utrustning Jägarbataljon 09
Jägarbataljon 09 består av en bataljonsstab, tre jägarskvadroner och en 
förstärkningsskvadron.40

2.2.1 Jägarskvadron
På varje jägarskvadron finns det tre jägarplutoner. Varje pluton innefattar en Tactical 
Air Control Party(TACP)41 grupp, tre jägargrupper och en prickskyttegrupp, de är 
utrustade enligt TOEM för Jägarbataljon 09.42

2.2.1.1Jägargrupp
Jägargruppen består av en gruppchef, en ställföreträdande gruppchef, en sjukvårdare 
och två soldater. Soldaterna i gruppen får sin utbildning enligt utbildningsblocket i 
bilaga 3 och deras befattningsutbildning är på 240h arbetstimmar. Skillnaden i 
gruppchefens och ställföreträdarens utbildning är att de har 600h 
befattningsutbildning43. Gruppens utrustning återfinns i TOEM för Jägarbataljon 09.44

2.3 Organisation och utrustning Ingenjörsbataljon 09
Ingenjörsbataljon 09 består av en bataljonsstab, ett stab och trosskompani, två stycken 
pansarbandvagn 302 kompanier, ett pansarterrängbil 203 kompani och 
ingenjörs/väg-/brokompani. Se TOEM för Ingenjörsbataljon 09.45

2.3.1 Stab och trosskompaniet
Stab och trosskompaniet består av en stab och trosspluton, en ledningspluton, en 
transportpluton, en sjukvårdspluton, en reparationspluton och en EODpluton.
EODplutonen består av en chefsgrupp, två EODgrupper och två EOD/IEDDgrupper. De 
är utrustade enligt TOEM för Ingenjörsbataljon 09.46

2.3.1.1Eodgrupp
EODgruppen består av totalt åtta man varav en gruppchef, en ställföreträdande 
gruppchef och sex stycken ammunitionsröjningssoldater. Gruppen har uppgiftsspecifik 
utrustning för att kunna genomföra min- och ammunitionsröjning.47

EODgruppens huvuduppgift är ammunitionsröjning, det vill säga röjning av 
ammunition och OXA. Gruppen får sin grundläggande utbildning i minröjning manuella 
metoder(MMM), för att därefter vidareutbilda sig i ammunitionsröjning grunder. Efter 

39 Försvarsmakten, Norrbottens Regemente, Slutrapport mark 060704S Framtida strid på djupet  (2008-06-09, 
21120:10844 bilaga 1), 14-16.
40 Försvarsmakten, Högkvarteret, Jägarbataljon 09 RTOEM: 2007-11-16. 
41 http://www.globalsecurity.org/military/agency/usaf/tacp.htm  2009-04-22 kl:2258
42 Försvarsmakten, Högkvarteret, Jägarbataljon 09 RTOEM: 2007-11-16 (22803A, Bilaga 1), 1-12.
43 Mj Skiöld, C S3, Norrlands dragoner, Armèns jägarbataljon, +4696015426.
44 Försvarsmakten, Högkvarteret, Jägarbataljon 09 RTOEM: 2007-11-16 (22803A, Bilaga 1), 6-8.
45 Försvarsmakten, Högkvarteret, Ingenjörbataljon 09 STOEM: 2007-11-16.
46 Försvarsmakten, Högkvarteret, Ingenjörbataljon 09 STOEM: 2007-11-16 (27460A, Bilaga 8), 14-20.
47 Ibid., 16-17.
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genomgången utbildning upprätthåller gruppen kompetensen och tränar även för att 
kunna ingå i ett Mine Rescue Team(MRT).48 Se bilaga 3.

2.3.2 Väg och brokompani
Väg och brokompaniet består av en stab och trosspluton, två fastbroplutoner, en 
flytbropluton, en minröjningspluton och en materielpluton. Minröjningsplutonen består 
av en chefsgrupp, en djupminröjgrupp, en truppminröjgrupp, en hundgrupp och en 
trossgrupp. De är utrustade enligt TOEM för Ingenjörsbataljon 0949. 

2.3.2.1Truppminröjgrupp
Truppminröjgruppen består av en chef, en ställföreträdande gruppchef och sex stycken 
soldater. Gruppen har uppgiftsspecifik utrustning för att genomföra minröjning med 
hjälp av maskiner.50 Truppminröjgruppens huvuduppgift är att röja platslagda 
truppminor med hjälp av en minröjmaskin. Gruppens soldater får även här sin 
grundläggande utbildning i MMM för att därefter fördjupa sig i truppminröjning samt 
djupminröjning, beroende på om det ingår i deras befattning att köra minröjningsfordon. 
Den manuella minröjningskompetensen som de uppehåller efter grundutbildning är för 
att kunna ingå i ett MRT.51 Se bilaga 3.

2.4 Utbildning

2.4.1 Min-amröjledare
För att få kompetens att verka som amröjledare går man inledningsvis en fyra veckors 
utbildning i MMM, ca 130h, vilket ger kompetensen att under am-minröjledare utföra 
minröjning.52 Detta är det grundläggande steget för både EOD- och truppminröjgruppen. 
Soldater i EODgruppen fortsätter därefter med ytterligare en fyra veckors utbildning i 
amröj grund, 136h, vilket ger kompetensen att under amröjledare utföra ammunitions- 
eller minröjning.53 Soldater vid truppminröjgruppen fortsätter istället sin 
vidareutbildning på minröjning med maskinella metoder. Slutligen efter att ha 
genomgått MMM och amröjgrund på totalt åtta veckor, 266h, och bedömts som 
lämpliga att verka i befattningen kan man påbörja utbildningen till amröjledare, vilket är 
en utbildning på ytterligare åtta veckor, 290h. Detta ger i sin tur behörigheten att leda 
ammunitions eller minröjningsarbete.54

Se bilaga 5 för att följa utbildningsgång från grunden i MMM till utbildad 
Amröjledare.

2.4.1.1Minröjning manuella metoder
Utbildningsmålen för den här kursen på fyra veckor, ca 130h, är att de individer som 
genomgått kursen med godkänt resultat skall ha sådana grundläggande färdigheter och 
kunskaper i minröjning manuella metoder att de bedöms som lämpliga att placeras i 

48 Maj Nilsson, Senior SO EOD, Göta Engineers Ing 2, exp-ing2@mil.se
49 Försvarsmakten, Högkvarteret, Ingenjörbataljon 09 STOEM: 2007-11-16 (27466A, Bilaga 11), 22-34.
50 Ibid., 25-26.
51 Maj Nilsson, Senior SO EOD, Göta Engineers Ing 2, exp-ing2@mil.se
52 Försvarsmakten, Högkvarteret, Säki Amröj 2008: M7739-351014, (HKV Beteckning 14990:76315), 30.
53 Ibid., 29.
54 Ibid., 19.
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insatsorganisationen. Utöver detta skall individen ha sådan kompetens att denne efter 
missionsanpassad utbildning kan verka i utlandsstyrkan.
Detta ger i sin tur kompetensen att:

− Kunna, under ledning av am- minröjledare, genomföra röjning av minor med 
arbetsmetoder enligt SäkI och H Am och minröj TF.

− Kunna ingå in en räddningsoperation ( MRT ) vid min/ OXA olyckor, eller vid 
undsättning av bekämpade förband motsv.

− Kunna, under ledning av am-/ minröjledare, biträda denne vid oskadliggörande 
genom förstöring, med arbetsmetoder enligt SäkI och H Am och minröj TF, av:

o Kaliberbunden ammunition
o Substridsdelar
o Skjutna raketer
o Handgranater
o Gevärsgranater

− Kunna, under ledning av am-/ minröjledare, upprätta skadebegränsande åtgärder 
för att minska skadeverkan från splitter och stötvåg. 

− Kunna känna igen land och luftburen ammunition till typ samt känna till de 
risker som är förknippade med de olika typerna.

Begränsningar:
Ovanstående ammunition får endast förstöras om den har anslagsfunktion.
Ammunition som innehåller auto-destruktion, elektriskt tändsystem, eller lagrad energi 
får ej röjas. 55 Utbildningsupplägg återfinns i bilaga 3.

2.4.1.2 Ammunitionsröjning grunder
Kursens mål är att efter fyra veckor, ca 136h, ge eleven sådana grundläggande 
kunskaper och färdigheter i ammunitionsröjning att individen efter att ha genomfört 
utbildningen med godkänt resultat samt bedömts som lämplig, skall kunna placeras i 
insatsorganisationen, vid en enhet som genomför ammunitionsröjning.

Vidare skall individen uppnå sådan kompetens att denne efter missionsanpassad 
utbildning skall kunna verka vid en ammunitionsröjnings enhet ingående i 
Utlandsstyrkan. Detta innebär i praktiken att efter genomförd utbildning kommer 
individen ha kompetens att:
− Kunna, under ledning av amröjledare, genomföra röjning av ammunition med 

arbetsmetoder enligt SäkI och H Am och minröj TF. 
− Kunna ingå in en räddningsoperation ( MRT ) vid min/ OXA olyckor, eller vid 

undsättning av bekämpade förband motsv. 
− Kunna, under ledning av amröjledare, upprätta skadebegränsande åtgärder för att 

minska skadeverkan från splitter och stötvåg. 
− Kunna känna igen ammunition till typ samt känna till de risker som är förknippade 

med de olika typerna. 56

Utbildningsupplägg återfinns i bilaga 3.

55 SWEDEC, Utbildningsbestämmelser för grundkurs Minröjning Manuella Metoder (2008-06-19 Beteckning 
19110.60279).
56 SWEDEC, Utbildningsbestämmelser Ammunitionsröjning grund ( 2008-06-25 19 110:60280).
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2.4.1.3 Amröjledare
Kursen som sträcker sig över 8 veckor, ca 290h, syftar till att tillgodose FMs behov av 
personal för planering och ledning av röjning av ammunition.
Kursen skall även förse Försvarsmakten med instruktörer inom ammunitionsröjning.
För antagning krävs att elev, med godkänt resultat genomgått: 
• Minröjning manuella metoder
• Ammunitionsröjning grunder 
Vilket hittills är en utbildningstid på 4+4 veckor, ca 266h arbetstimmar.

Den blivande amröjledaren skall, efter genomförd utbildning, ha grundlagd förmåga att, 
i fred och krig, leda röjning av ammunition inom plutons ram. 
I grundorganisationen placerade trupputbildare skall efter genomförd utbildning kunna 
utbilda personal i amröjtjänst. Detta innebär i praktiken att efter genomförd utbildning 
kommer individen ha kompetens att som amröjledare kunna:
− Leda och genomföra rekognosering av objekt eller yta.
− Leda och genomföra lokalisering av OXA.
− Leda och genomföra röjning av OXA.
− Leda och genomföra skadebegränsande åtgärder.
− Leda och genomföra flyttning och transport av OXA.
− Leda och genomföra störtning av ammunition.
− Leda och genomföra upprättande av varningsanordningar och vägvisning 

runt/genom minerade/OXA belagda områden.
− Leda och genomföra räddningsoperation (MRT) vid ammunitions- och minolyckor 

eller vid undsättning av bekämpade förband. 57

Utbildningsupplägg återfinns i bilaga 3.

2.4.2 Jägarsoldat
Till skillnad mot de ovanstående utbildningsblocken är kompetensen jägarsoldat en 
helhet som tar ett utbildningsår på ca 11månader, ca 1800h arbetstimmar, att uppnå. Det 
går därför inte att direkt sätta fingret på kompetensen eller det utbildningsblock som gör 
en soldat till jägare. Utbildningen syftar till att grundutbilda soldater med hög kvalitet 
samt vidmakthålla kunskaper genom ständig repetitions- och färdighetsträning. Det görs 
i en miljö som vid olika tider på året är föremål för extrema och påfrestande 
väderomslag. Utbildning är grunden för att klara av insatser med hög kvalitet och hög 
säkerhet. Genom de särskilda krav som subarktiskt klimat ställer på en människas 
fysiska och psykiska status, på materiel och utrustning, på taktik och stridsteknik krävs 
långvarig träning och erfarenhet, som är avgörande förutsättningar för att kunna verka i 
påfrestande, restriktiva miljöer i närområdet och globalt.58 Ständig träning i subarktiskt 
klimat skapar soldater som har hög personlig färdighet och god självdisciplin, samt är 
robusta, självständiga och proaktiva. 59

Utbildningsupplägg återfinns i bilaga 3.
57 SWEDEC, utbildningsbestämmelser Amröjledare ( 2007-02-29 19 110:60131).
58 Försvarsmakten, Norrbottens Regemente, Slutrapport mark 060704S Framtida strid på djupet  (2008-06-09, 
21120:10844 bilaga 1), 16.
59 http://www.mil.se/sv/I-Sverige/Utbildningsforband/Norrbottens-regemente-I-19/Om-forbandet/Armens-
jagarbataljon/Armens-jagarbataljon---utbildning/ 2009-04-04 kl 10:23
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2.4.3 SäkI Amröj 2008
För att få verka som ammunitionsröjningsofficer och ammunitionsröjningsföreträdare i 
bataljons eller kontingentsstab måste man ha behörighet efter aktuell hotbild i 
insatsområdet. Till exempel min- eller ammunitionsröjningsledare.60 För att som soldat 
ha behörighet att under ledning av min-amröjledare kunna utföra minröjning måste man 
minst ha genomgått kursen MMM.61 Svenskförbandschef i internationell tjänst får i 
undantagsfall, när läget så kräver, efter samverkan med ammunitionsröjningsföreträdare 
beordra min- och ammunitionsröjning.62

60 Försvarsmakten, Högkvarteret, Säki Amröj 2008: M7739-351014, (HKV Beteckning 14990:76315), 28 p:10.
61 Ibid., 30 p:15.
62 Ibid., 18 p:21.
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3 Analys

3.1 Arméns Jägarbataljon 09(AJB)
Jägarbataljonens(JBAT) uppgifter ställer stora krav på dess organisation, dess förmågor 
och kompetensen hos personalen. Framförallt att man har rätt kompetens på rätt plats, 
samt att man inom den egna organisationen har de stödfunktioner som krävs för 
lösandet av uppgifter på framskjutna avstånd eller i hindrande och påfrestande terräng- 
och miljöförhållanden. För att förbandet skall uppnå de taktiska målsättningarna ställs 
det höga krav på en korrekt analys och tillämpning av de grundläggande förmågorna63. 
Beroende på uppgift, operationsområde samt hotnivå, kan förmågorna, rörlighet, skydd, 
und/info och verkan komma att förändras beroende på vad som skall prioriteras för 
uppgiftens lösande. Det går nämligen inte att i ett och samma område/läge samtidigt ha 
fullgott skydd, maximal rörlighet, maximal verkan och ett perfekt underrättelse läge. 
Vid en analys av de grundläggande förmågorna görs en bedömning av vad som skall 
prioriteras för uppgiftens lösande på bekostnad av en nedprioritering av de andra 
förmågorna. Jägarbataljonen är särskilt anpassad för:

− Insatser i hindrande eller påfrestande terrängförhållanden, särskilt i bergsterräng 
och skogsterräng samt i områden med påfrestande klimatförhållanden, särskilt i 
kallt väderklimat.64

Detta ställer höga krav på rörlighet, und/info, uthållighet och ledning. Då tyngre 
splitterskyddade fordon inte lämpar sig eller inte kan ta sig fram i den typen av miljö 
kommer skyddsnivån sannolikt bli påverkad, vilket även kan komma att påverka 
rörligheten då minor och OXA är vanligt förekommande i dagens samt eventuella 
framtida operationsområden65. Utan rörlighet kommer effekten av de andra förmågorna 
troligtvis att bli låg till intet existerande, och i värsta fall kommer förbandet inte kunna 
lösa sin uppgift. Självfallet kommer det inte vara möjligt att samtidigt ha full rörlighet, 
fullgott splitterskydd, perfekta ledningsförhållanden, maximal verkan och så vidare.
Genom att tillföra vissa specifika resurser går det till exempel att öka skyddsnivån, utan 
att för den delen behöva tillföra extra splitterskydd i form av fordon, vilket i sin tur hade 
kunnat påverka den taktiska rörligheten och övriga förmågor negativt.

Genom att tillföra JBAT09 resurser på gruppnivå, i form av personal som har 
grundläggande min- och ammunitionsröjningsutbildning, samt viss 
ammunitionsröjningsutrustning, kommer förbandet troligtvis få en synergieffekt kopplat 
mot de grundläggande förmågorna. Främst förmågorna rörlighet och skydd, då denna 
kompetens bidrar till en ökad rörlighet i områden eller avsnitt där minhotet tidigare gjort 
det omöjligt att passera. Även på en lägre nivå kommer man få synergieffekter av att ha 
den här kompetensen på gruppnivå, till exempel om en grupp mot förmodan kör in i ett 
minfält och kör på en mina. Vilket har hänt.66 Förbandet eller gruppen kan även hamna i 

63 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, (Stockholm: Försvarsmakten 2005), 38.
64 Försvarsmakten, Norrbottens Regemente, Slutrapport mark 060704S Framtida strid på djupet  (2008-06-09, 
21120:10844 bilaga 1), 14.
65 http://www.icbl.org/lm/2008/img/Contamination2008_full.jpg  2009-04-22 kl:2255
66http://www.fmv.se/upload/Bilder%20och  
%20dokument/Publikationer/Informationsmaterial/PROTEC/FMV02_02.pdf., 6-8. 2009-04-22 
kl:2300
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en situation där man vill kunna hjälpa civilbefolkningen som har problem med till 
exempel OXA eller minor på bakgården i hemmet.67 Möjligheten att utnyttja den här 
kompetensen på gruppnivå skulle kunna ge positiva effekter på CIMIC verksamheten, 
de övriga förmågorna samt förbandets insatser i djupområdet68.

3.2 Organisation JBAT09 samt INGBAT09
Utifrån de delar av TOEM för de båda bataljonerna, som berör organisationsstruktur och 
utrustningslistor, har jag tittat på vilken enhet som jag anser har förmågan till min- och 
ammunitionsröjning, samt vilken enhet som jag anser skulle vara lämplig för införandet 
av denna förmåga. På grund av att det inte går att göra en rättvis jämförelse utifrån de 
uppgifter de olika enheterna är tänkta att lösa har jag valt att inte lägga någon värdering 
vid det. Jag har vidare valt att inte studera den organisatoriska sammansättningen, det 
vill säga antal gruppmedlemmar, då detta återspeglas på typen av uppgifter enheterna är 
tänkt att lösa. För att få en vetenskaplig bedömning har jag jämfört de olika gruppernas 
utrustningslistor och den gruppmateriel de förfogar över, detta för att synliggöra de 
direkta skillnaderna.

Ur INGBAT09 har jag lokaliserat två enheter som är direkt sysselsatta med min- och 
ammunitionsröjning och har det som sin huvudtjänst. Den första är EODgrupp ur 
EODpluton på INGBATSTAB 0969 och den andra är truppminröjgrupp ur minröjpluton 
på ING VÄG-/BROKOMP 0970 Ur JBAT09 har jag studerat jägarskvadronen och dess 
jägargrupper.71 Anledningen till detta är att jägargrupperna inte är lika känsliga för 
strukturförändringar eller för tillförsel av ny materiel, vilket till exempel en grupp ur 
bergsplutonen från förstärkningsskvadronen är.

Inledningsvis har jag jämfört jägargruppen med EODgruppen72 för att därefter jämföra 
jägargruppen med truppminröjgruppen73.

3.3 Utbildning
Tanken är inte att en jägargrupp skall kunna lösa samma uppgifter som en konventionell 
ammunitionsröjnings grupp/pluton, utan de skall på egen hand utan externa resurser 
hantera situationer där ammunitionsröjning är det enda alternativet för att kunna 
fortsätta verka i operationsområdet. Tittar man på den globala utspridningen av minor 
och OXA, samt var FM har åtaganden utomlands, är det med stor sannolikhet troligt att 
det är just minor och försåtsmineringar som jägargrupperna kommer att stöta på.74 

Utifrån detta bedömer jag att jägargruppen bör ha kompetens att kunna genomföra 
minröjning, viket säkerställs genom att gå en fyra veckors kurs i MMM på 130h timmar.

67 http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7773105.stm 2009-04-22 kl:2255
68 Djupområdet är det område, där en motståndare upprätthåller markoperativ kontroll och markoperativt herravälde, och/eller att våra 
stridskrafters insyn eller förmåga att uppehålla sig i ett område, är så pass begränsad att vi måste göra antagandet att motståndaren har 
kontroll över området. 
69 Försvarsmakten, Högkvarteret, Ingenjörbataljon 09 STOEM: 2007-11-16 (27460A, Bilaga 8), 16.
70 Försvarsmakten, Högkvarteret, Ingenjörbataljon 09 STOEM: 2007-11-16 (27466A, Bilaga 11), 25.
71 Försvarsmakten, Högkvarteret, Jägarbataljon 09 RTOEM: 2007-11-16 (22803A, Bilaga 1), 6.
72 Se bilaga 1
73 Se bilaga 2
74 http://www.icbl.org/lm/2008/img/Contamination2008_full.jpg 2009-04-23 kl:2310
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Denna ger i sig inte soldaten kompetens att på egen hand kunna röja minor utan i 
dagsläget måste detta sanktioneras/övervakas/styras av en am-/minröjledare.75 Vilket 
borde vara fullt möjligt att göra via radio eller över videolänk från en bakre 
ledningsplats.76 I undantagsfall får förbandschef vid förband i internationell tjänst 
beordra avsteg från detta.77  Enligt min uppfattning är detta praktiskt möjligt att 
leda/övervaka arbetet från en bakre ledningsplats, vilket säkerställer att det går att 
bibehålla den ursprungliga kompetensen på jägargruppen utan att behöva tillföra 
ytterligare am-minröjningsresurser, och riskera att tappa nyckelkompetens, eller 
möjligheten att uppträdda autonomt, vilket är ett av nyckelorden i jägartjänsten.

”Jägarbataljonen är särskilt anpassad för insatser i mindre 
förbandsenheter där plutonen utgör främsta taktiska insatsenhet men där 
enskilda uppgifter kan lösas i grupp- eller i tillfälliga patrullenheter under 
lång tid.”78

Genom att tillföra en am- minröjledare på bataljons nivå kan man säkerställa att de 
soldater som får minröjningsutbildning har den reella kompetens som krävs innan de 
sänds ut på ett uppdrag. Am- minröjledaren kan även verka i sin befattning från 
stabsplatsen och leda arbetet om behovet av minröjning uppstår, samt verka som 
sakkunnig mot bataljonschefen/förbandschefen.79

Det är realistiskt att tänka i banorna att införa en bataljonsresurs med den här 
kompetensen. Utbildningstiden för en amröjledare är trots allt sexton veckor, 556h 
arbetstimmar, det är inte praktiskt möjligt att utbilda en soldat från varje grupp med 
tanke på den totala utbildningstiden och den tid det finns till befattningsutbildning, 
240h, under utbildningsåret. Därmed inte sagt att man behöver ta bort en befintlig 
befattning, utan genom att utbilda en soldat som inte är specialiserad kan bibehålla den 
ursprungliga gruppsammansättningen. Skickar man däremot en yrkesofficer med 
placering i bataljonsstaben på amröjledarutbildningen kommer denne efter examen att 
kunna utbilda jägarsoldaterna enligt gällande bestämmelser till minröjningssoldater 
hemma på förbandet.80

3.4 Utrustning
Utifrån de jämförelser jag har gjort mot utrustningslistorna hos jägargruppen, 
EODgruppen och truppminröjgruppen kan jag konstatera att truppminröjgruppen och 
jägargruppen är mest lika varandra i sitt grundutförande. Jämför man den 
uppgiftsspecifika utrustning hos EOD- och truppminröjgruppen är den stora skillnaden 
dem emellan, att den senare inte har någon tillgång till Automatgevär 90(AG 90). Den 
utrustning som skiljer EOD- och truppminröjgruppen från jägargruppen, vilken är 
specifik för lösandet av min-ammunitionsröjningsuppifter går att finna i bilaga 4.

Samtliga av dessa grupper har tillgång till fordon, vilket inledningsvis möjliggör för 
grupperna att föra med sig eventuell extra utrustning. Dock skall jägargruppen kunna 
uppträda dolt och i hindrande eller påfrestande terräng och miljöer. Vilket kan innebära 

75 Försvarsmakten, Högkvarteret, Säki Amröj 2008: M7739-351014, (HKV Beteckning 14990:76315), 30.
76 Ibid., 19 p:23.
77 Ibid., 18 p:21
78 Försvarsmakten, Norrbottens Regemente, Slutrapport mark 060704S Framtida strid på djupet (2008-06-09, 
21120:10844 bilaga 1), 14.
79 Försvarsmakten, Högkvarteret, Säki Amröj 2008: M7739-351014, (HKV Beteckning 14990:76315), 18 p:22.
80 Ibid., 30.

- 20 -



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-04-27
Kadett David Hjulfors
FHS/YOP 06-09

att jägargruppen måste lämna sina fordon för att därefter fortsätta sin framryckning till 
fots, med utrustningen buren. Utrustning gruppen bär med sig är således avvägd mot 
lösandet av en specifik uppgift. Skulle man börja tillföra gruppen extrautrustning kan 
detta komma att påverka hur de grundläggande förmågorna är balanserade och i 
slutändan kan det komma att påverka uthålligheten och lösandet av uppgiften. Valet av 
utrustning kommer också att påverka vilken nivå av röjningsarbete som kommer att 
kunna genomföras. Ytterligare problematik som jag ser det kan vara att tillföra 
utrustning som inte finns inom den egna grundorganisationen.81 

3.4.1 Jägargrupp – EODgrupp
Likheterna hos de båda grupperna är stora, främst då det gäller grundläggande 
grupputrustning. Skillnaderna är uppgiftsspecifik utrustning och beväpning, som till 
exempel. Granatgevär(GRG) och granatgevärsammunition, som finns på jägargruppen. 
Minsökare och röjningsladdning som finns på EODgruppen. Då båda grupperna nyttjar 
olika fordonsalternativ är min bedömning att det inte skulle vara något större problem 
att tillföra jägargrupp en begränsad mängd extrautrustning. Problem kan uppstå då 
jägargruppen måste kunna framrycka till fots med samtlig utrustning buren. Om man nu 
skulle vilja tillföra extra utrustning och skapa sig handlingsfrihet genom att utöka 
kompetensen på jägargruppen, gör jag bedömningen att problemet kan bli att tillföra 
utrustning som inte finns inom JBAT09:s egna organisation.82

Se bilaga 1.

3.4.2 Jägargrupp – Truppminröjgrupp
Likt den tidigare analysen är den stora skillnaden i utrustningslistorna hos jägargruppen 
och truppminröjgruppen uppgiftsspecifik utrustning. Jag vill påstå att dessa två grupper 
är betydligt mer lika varandra i grundutförande. Då de har mer gemensam 
grundutrustning. Likt ovanstående har även truppminröjgruppen tillgång till fordon. Jag 
bedömer att det går att tillföra mindre delar av truppminröjningsgruppens 
uppgiftsspecifika utrustning till jägargruppen.

Se bilaga 2. 

3.4.3 Ammunitionsröjningsutrustning
I bilaga 4 har jag redovisat de direkta skillnaderna i utrustningslistorna mellan de olika 
grupperna. Det rör sig om uppgiftsspecifik utrustning som finns hos EODgruppen samt 
Truppminröjgruppen.83 Utifrån ammunitionskatalog 184(AMKAT 1) för FM, som visar data 
och bilder, har jag dragit vissa slutsatser kring listan i bilaga 4. Jag har gjort en 
generalisering baserat på AMKAT 1 avseende vad jag anser vara praktiskt möjligt för 
jägargruppen att medföra med hänsyn till vikt och storlek. Min analys av vad som är 
möjligt att medföra finns redovisad i mina slutsatser.85

81 Se bilaga 4
82 Se bilaga 4
83 Se bilaga 4
84 Försvarsmakten, Försvarets materielverk, AMKAT DATA/BILD, DEL 1,2001, M7779-000341(,Beteckning 
ProdC 34110:48350/00)
85 Se Slutsatser
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4 Slutsatser
1. Går det att inom ramen för Jägarbataljon 09 utbilda en befattning på soldatnivå som 

besitter kompetensen att kunna identifiera och röja mineringar samt OXA?
− Ja det är praktiskt genomförbart att utbilda en soldat som besitter kompetensen att  

kunna identifiera och röja mineringar samt OXA.
Genom att tillföra en am- minröjledare på bataljons nivå kan man utbilda de soldater 
som skall få grundläggande minröjningskompetens i MMM på fyra veckor, 130h 
timmar, och säkerställa att de har den reell kompetens som krävs innan de sänds ut på 
ett uppdrag. Am- minröjledaren kan verka i sin befattning från stabsplats och leda 
arbetet om behovet av minröjning uppstår. Vilket är ett krav då minröjningsarbete måste 
sanktioneras/övervakas/styras av en am-/minröjledare86. Detta borde enligt mig kunna 
ske via radio eller över videolänk från en bakre ledningsplats.87 Utöver detta kan 
officeren verka som sakkunnig mot bataljonschefen/förbandschefen och stötta denne i 
beslutsfattning.88 Genom att tillföra jägargruppen kompetensen att kunna röja eller 
oskadliggöra minor eller OXA anser jag att man kan få en ökad effekt av de 
grundläggande förmågorna: Verkan, Skydd, Rörlighet, Und/Info, utan att behöva göra 
några förändringar inom nuvarande grundorganisation. Jag tror även att bataljonen 
kommer få en positiv effekt på de taktiska grundprinciperna89, samt att bataljonen 
kommer att kunna ta det taktiska okonventionella uppträdandet, vilket är typiskt för 
jägarförbanden, ytterligare ett steg innanför motståndarens beslutscykel(OODA-
LOOP)90. 

2. Om ja på fråga 1, vilken utrustning bör tillföras jägargruppen?
Utöver tillförsel av kompetens behöver jägargruppen tillföras nyckelutrustning för att 
överhuvudtaget kunna utnyttja förmågan till min- och ammunitionsröjning. Jag anser att 
det behöver göras försök på vad man ska kunna röja, kopplat mot viktfördelning och 
uthållighet på gruppen, innan det går att fastställa exakt vad och hur mycket som kan 
tillföras gruppen. Jag har gjort ett medvetet val i min slutsats och inte presenterat ett 
förslag på mängden ammunition gruppen skall tillföras, utan endast ett förslag på 
utrustning som jag tror måste tillföras för att kunna använda förmågan till min- och 
ammunitionsröjning. Utifrån min jämförelse av utrustningslistorna har jag dragit 
slutsatsen att detta är det minsta som jägargruppen måste utrustas med för att kunna 
utföra enklare detekerings och röjningsarbeten.
− Den utrustning som jag tror måste tillföras är följande:

Org/M nr: Benämning/Underhållslista
M4012-716099-4 12,7/45 NPRJ
M4018-109840-3 12/70 HAGELPTR R5
M4708-801999-4 TÄNDMEDEL AMRÖJ /S
M4728-200022-0 RÖJNINGSLNG 2A OXA
M4728-200299-4 RÖJNINGSLNG 3 OXA
M4801-810161-3 12 HAGELG 686 /T
M4990-305011-3 MINSÖKARE 3 /T
M7388-802110-5 SPLITTERSKÖLD AMRÖJ

86 Försvarsmakten, Högkvarteret, Säki Amröj 2008: M7739-351014, (HKV Beteckning 14990:76315), 30.
87 Ibid., 19 p:23.
88 Ibid., 18 p:22.
89 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, (Stockholm: Försvarsmakten 2005), 38.
90 Lind, William S, Handbok i manöverkrigföring, (Stockholm: Försvarshögskolan 2006), 17.
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M8570-511010-1 SPLITTERSKY AMRÖJ/S
M4721-400099-1 SPRÄNGDEG46

.
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5 Rekommendation
Jag rekommenderar AJB att sända en hemställan till högkvarteret om få uppdraget att 
under ett utbildningsår få genomföra praktiska försök vad gäller utbildning av personal 
och hantering av min- och ammunitionsröjningsmateriel. Vad gäller utbildning så 
handlar det om att utbilda soldater i MMM samt att få utbilda en medlem ur 
bataljonsstaben till min- och amröjledare så att utbildning, min- och 
ammunitionsröjningsförmågan, materiel och förbandet kan testas i sin helhet. Avseende 
ammunitionsröjningsmaterielen måste det göras praktiska försök på vad man skall 
kunna röja, med vilken typ av utrustning, kopplat mot vad som kan medföras i fordon, 
alternativt buret. Om AJB och högkvartert väljer att gå vidare med detta bör ett nära 
samarbete med SWEDEC utvecklas så att man kan översprida praktiska erfarenheter 
utan att behöva uppfinna hjulet på nytt.
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Email korrespondens
Mj Nilsson, Senior SO EOD, Göta Engineers Ing 2, exp-ing2@mil.se,

fromNilsson
tillDavid Hjulfors

datumden 17 december 2008 15:49
ämneAng. Re: Ang. Re: Ang. Re: Ang. Specialarbete YOP 0609 - utbildningsbestämmelser
skickat frånmil.se

dölj information 2008-12-17 Svara

Hej! 

En truppminröjgrupp röjer platslagda truppminor med hjälp av en maskinell minröjmaskin. Personalen i gruppen har en 
grundutbildning som manuella minröjare men huvudtjänsten är maskinell minröjning. Den manuella minröjningen som de fortsätter 
att öva/träna efter grundutbildningen är framför allt MRT (Mine Rescue Team). 

EOD (CMD) gruppen kan genomföra manuell minröjning men huvudtjänsten är ammunitionsröjning (röjning av OXA). Även denna 
typ av grupp övar/tränar MRT efter grundutbildningen. 

Best regards
/Jonny
Mj Skiöld, C S3 , Norrlands dragoner, Armèns jägarbataljon, exp-i19@mil.se

fromSkiöld 
tillDavid Hjulfors

datumden 9 december 2008 14:48
ämneAng. Specialarbete YOP 06/09 Jägeri/EOD
skickat frånmil.se

dölj information 2008-12-09 Svara
Hej! 

Under 2009/10 kommer PB att ha 15 veckor ( ca 600 timmar) befattningsutbildning och GB/E 6 veckor (ca 240 timmar) Eftersom 
kommande utbildningsår är lite speciellt mht att antalet PB vpl är större än behovet av gruppchefer kommer PB att utbildas både mot 
specialister och grpchefer. De PB som inte placeras som gruppchefer kommer att utbildas till Fordonsförare/ AG/GRG - därav det 
stora tidsuttaget. Alla grpchefer får också skoterutbildning och KV utbildning. 
Om du har fler detaljfrågor så hör gärna av dig! 
Ha en trevlig julhelg och lycka till med ditt specialarbete
Kn Axelsson, Försvarsmaktsingenjör, Markstridsskolan, MOUT-enheten, exp-
mss@mil.se
fromAxelsson tillDavid Hjulfors datumden 20 april 2009 11:35 ämneAng. Re: Ang. Re: Självständigt arbete YOP 0609 MSS_grp 4 
- Korrigering!!!
skickat frånmil.se dölj information 11:35 (1 timme sedan) Svara P = prelimär , R = reviderat, S = särskilt, U = utkast, de vanligaste 
är P, U och ibland R. Jag har aldrig sett ett med S.
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Bilaga 1: Utrustning Jägargrupp/EODgrupp
Jägargrupp EODgrupp

Org/M nr: Befattningar/Underhållslistor Antal Org/M nr: Befattningar/Underhållslistor Antal
  

BB703101 C JÄGARGRUPP 1 BK654177 EOD-BEFÄL 1
FC700302 STF GRPCH FARB SKOTF 1 BK754173 EOD STF GRPCH 1
MH707303 SJUKV JÄGARE 1 JA906632 AMRÖJMAN MPVFÖ 4
FC900642 JÄGARE/SIGNALIST 1 JA906620 AMRÖJMAN LBFÖRARE 2
FC906638 JÄGARE/SIGNALIST 2  

  
M1514-027000-4 MASKNÄT MULTISPEKT 8 M1514-027000-4 MASKNÄT MULTISPEKT 6
M1514-255000-7 VINTERMASKERDUK 5X5 10 M1514-027000-4 VINTERMASKERDUK 5X5 8
M1812-488610-0 ANSLKABEL PC-DART3M 1 M1812-488610-0 ANSLKABEL PC-DART3M 1
M3011-180021-8 DBLKIKARE 7X42LF MT 1 M3011-180021-8 DBLKIKARE 7X42LF MT 2
M3193-501101-6 DATOR BÄRB FÄLT/T 1 M3193-501101-6 DATOR BÄRB FÄLT/T 1
M3290-315010-9 RÖDPUNKTSIKTE EHV 3 M3290-315010-9 RÖDPUNKTSIKTE EHV 1
M3858-672130-6 KRYPTOKORT 6721V1.3 1 M3858-672130-6 KRYPTOKORT 6721V1.3 1
M3947-380011-2 DART 380 MT 1 M3947-380011-2 DART 380 MT 2
M3955-180020-8 RA 180 1 M3955-180020-8 RA 180 4
M4007-506099-8 7,62/10 PRJ 2000 M4007-506099-8 7,62/10 PRJ 1600
M4007-506499-0 7,62/10 SLPRJ 600 M4007-506499-0 7,62/10 SLPRJ 400
M4007-506699-5 7,62/10 PPRJ 400 M4007-506699-5 7,62/10 PPRJ 200
M4012-107099-1 12.7/45 PBRANDPRJ 400 M4012-107099-1 12,7/45 PBRANDPRJ 100
M4721-400099-1 SPRÄNGDEG46 12 M4012-716099-4 12,7/45 NPRJ 50
M4731-220099-8 FÖRSVARSLNG 2 24 M4018-109840-3 12/70 HAGELPTR R5 100
M4800-115611-1 KSP 58B MT 1 M4708-801999-4 TÄNDMEDEL AMRÖJ /S 2
M4801-271031-0 12,7 MM AG 90C /T 1 M4721-400099-1 SPRÄNGDEG46 56
M8323-180010-5 TBH RA180 BÄRBAR /S 1 M4728-200022-0 RÖJNINGSLNG 2A OXA 6

M4728-200099-8 RÖJNINGSLNG OXA 1 2
M4728-200299-4 RÖJNINGSLNG 3 OXA 20
M4728-900499-3 LADDN PART AMRÖJ /S 1
M4731-220099-8 FÖRSVARSLNG 2 5
M4800-115611-1 KSP 58B MT 1
M4801-271011-2 12,7MM AG90 MT 1
M4801-810161-3 12 HAGELG 686 /T 1
M4990-305011-3 MINSÖKARE 3 /T 6
M4990-405001-3 AMRÖJSÖKARE 5 /T 3
M7388-802110-5 SPLITTERSKÖLD AMRÖJ 2
M8323-180010-5 TBH RA180 BÄRBAR /S 1
M8570-511010-1 SPLITTERSKY AMRÖJ/S 2
M8730-300410-8 PGRMERUTR MINSÖK3/S 1

Gulfärg markerar likheter i utrustning. Rödfärg marker utrustning som är specifik för 
användande vid min- och ammunitionsröjning.
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Bilaga 2: Utrustning Jägargrupp/Truppminröjgrupp
Jägargrupp Truppminröjgrupp

Org/M nr: Befattningar/Underhållslistor Antal Org/M nr: Befattningar/Underhållslistor Antal
  

BB703101 C JÄGARGRUPP 1 BK706121 TMR-GRPCH 1
FC700302 STF GRPCH FARB SKOTF 1 JA706320 STF C MINRÖJNINGSGRP 1
MH707303 SJUKV JÄGARE 1 JA906637 MINRÖJM LTGBFÖ M SL 6
FC900642 JÄGARE/SIGNALIST 1  
FC906638 JÄGARE/SIGNALIST 2  

  
M1514-027000-4 MASKNÄT MULTISPEKT 8 M1514-027000-4 MASKNÄT MULTISPEKT 14
M1514-255000-7 VINTERMASKERDUK 5X5 10 M1514-255000-7 VINTERMASKERDUK 5X5 22
M3193-501101-6 DATOR BÄRB FÄLT/T 1 M3011-180021-8 DBLKIKARE 7X42LF MT 2
M3290-315010-9 RÖDPUNKTSIKTE EHV 3 M3193-501101-6 DATOR BÄRB FÄLT/T 1
M3858-672130-6 KRYPTOKORT 6721V1.3 1 M3290-315010-9 RÖDPUNKTSIKTE EHV 4
M3947-380011-2 DART 380 MT 1 M3858-6721-30-6 KRYPTOKORT 6721V1.3 1
M3955-180020-8 RA 180 1 M3947-380011-2 DART 380 MT 1
M4005-206399-9 5,56/5 STKPRJ 3840 M3955-180020-8 RA 180 2
M4007-506499-0 7,62/10 SLPRJ 600 M4005-306401-2 5,56 SKPTR5 SLNBAND 3200
M4007-506699-5 7,62/10 PPRJ 400 M4007-506099-8 7,62/10 PRJ 6400
M4721-400099-1 SPRÄNGDEG46 12 M4007-506499-0 7,62/10 SLPRJ 1600
M4800-115611-1 KSP 58B MT 1 M4007-506699-5 7,62/10 PPRJ 800
M4800-530031-9 5,56 MM KSP 90B /T 2 M4018-109840-3 12/70 HAGELPTR R5 500

M4721-400099-1 SPRÄNGDEG46 70
M4728-200299-4 RÖJNINGSLNG 3 OXA 20
M4728-210041-8 RÖJNLNG 4 OXA /T 1
M4800-115611-1 KSP 58B MT 4
M4800-530031-9 5,56 MM KSP 90B /T 2
M4801-810161-3 12 HAGELG 686 /T 1
M4990-305011-3 MINSÖKARE 3 /T 6
M4990-505011-1 TRUPPMINRÖJARE 1/T 2
M7388-802110-5 SPLITTERSKÖLD AMRÖJ 2
M8570-511010-1 SPLITTERSKY AMRÖJ/S 2
M8730-300410-8 PGRMERUTR MINSÖK3/S 1

Gulfärg markerar likheter i utrustning. Rödfärg marker utrustning som är specifik för 
användande vid min- och ammunitionsröjning.
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Bilaga 3: Utbildningsblock
Minröjning 
manuella metoder  

Ammunitionsröjning 
Grunder  

Sammanfattning över 
ingående delar  

Sammanfattning över 
ingående delar  

Block Utb tid Block Utb tid
Grunder 6 Grunder 5
Amlära 8 Amlära 5
Skyddsåtgärder 13 Skyddsåtgärder 8
Lokalisering 21 Lokalisering 28
Oskadliggörande 24 Oskadliggörande 58
Arbetsmetoder 35 Tillämpningsövning 16
Sjukvårdstjänst 6 EOD IS 8
Am och minröj utr 3 Certifiering 8
Certifiering 14   

Summa tid 130 Summa tid 136
Utbildningsplan 
jägarsoldat T1-T2 
2009 I19/AJB Amröjledare  

Sammanfattning över 
ingående block  

Sammanfattning över 
ingående delar  

Block Utb tid Block Utb tid
Grundläggande 
jägarutbildning(GJU) 440 Amröj utrustning 20
GJU Fjäll 40 Amlära 44
GJU Vinter 80 Skyddsåtgärder 24
Förbandsutbildning 680 Lokalisering 4
Befattningsutbildning 240 Oskadliggörande 20
FUSA 40 Arbetsmetoder 164
Ledig 240 EOD-IS 8
  Certifiering 6

Summa tid 1760h Summa tid 290
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Bilaga 4: Skillnader utrustningslistor.
Org/M nr: Benämning/Underhållslista Antal
M4012-716099-4 12,7/45 NPRJ 50
M4018-109840-3 12/70 HAGELPTR R5 100
M4708-801999-4 TÄNDMEDEL AMRÖJ /S 2
M4728-200022-0 RÖJNINGSLNG 2A OXA 6
M4728-200099-8 RÖJNINGSLNG OXA 1 2
M4728-200299-4 RÖJNINGSLNG 3 OXA 20
M4728-210041-8 RÖJNLNG 4 OXA /T 1
M4728-900499-3 LADDN PART AMRÖJ /S 1
M4801-810161-3 12 HAGELG 686 /T 1
M4990-305011-3 MINSÖKARE 3 /T 6
M4990-405001-3 AMRÖJSÖKARE 5 /T 3
M7388-802110-5 SPLITTERSKÖLD AMRÖJ 2
M8570-511010-1 SPLITTERSKY AMRÖJ/S 2
M8730-300410-8 PGRMERUTR MINSÖK3/S 1

Tabell 1: Skillnader i uppgiftsspecifik utrustning mellan jägargrupp, eodgrupp och 
truppminröjgrupp.

Bilaga 5: Arbetsgång utbildning am- minröjning

Figur 1: Schematisk bild över utbildningssteg vid olika typer av min- och ammunitionsröjnings 
utbildning.
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