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Operation Gazelle 

- hur förmågan att skapa rörlighet över vattendrag kan bidra till ett högt 
tempo i striden 

 
Sammanfattning: 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på om Försvarsmakten har förmåga att genomföra 
övergång av större vattendrag med tyngre materiel. Detta gör jag genom att göra en fallstudie på 
Operation Gazelle för att förklara hur israelerna nyttjade sin förmåga till övergång av vattendrag
för att få ett högt tempo i sin strid. Jag undersöker också den materiel vilken utbildning och vilka
förband Försvarsmakten har för att bygga färjor och flytande broar. 
  Inledningsvis förklarar jag viktiga begrepp såsom tempo, rörlighet, OODA-loopen/beslutscykeln 
och vattendrag. Jag använder mig av dessa begrepp senare i uppsatsen där jag kopplar detta till hur 
Israel använde sig av fältarbetsresurser för rörlighet för att få ett högt tempo i sin strid.  
Slutsatserna är att Israel till stor del lyckades med Operation Gazelle tack vare att de hade 
förmågan att genomföra en vattenövergång över Suezkanalen. Försvarsmakten har i dag en 
förmåga att genomföra övergångar av större vattendrag. En större grad av samövning mellan 
manöverenheter och ingenjörförband kan vara lämpligt. 
 
 
Nyckelord: Operation Gazelle, broar, färjor 
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Operation Gazelle 

- Operation Gazelle - how the ability to create mobility over watercourses can contribute to a high 
tempo in combat 

 
Abstract: This essay Operation Gazelle - how the ability to create mobility over watercourses can 
contribute to a high tempo in combat.  The aim with this essay is to find out if the Swedish Armed 
Forces have an ability to implement transition of bigger watercourses with heavier equipment, 
such as tanks. By doing a case study on operation Gazelle I will examine the ability the Swedish 
Armed Forces have in the form of equipment, education and units.   
  Initially, I will explain important concepts as tempo, mobility, the OODA-loopen and 
watercourses. I use these concepts later in the essay where I will link this to how Israeli used 
combat engineering to get mobility and high tempo in combat.  
I use this in order to explain how the Israeli to a large extent succeeded with operation Gazelle due 
to their ability to make a water transition over the Suez canal. Swedish Armed Forces has today an 
ability to implement transitions of bigger watercourses. A bigger degree of cooperation between 
the maneuver units and engineering units can be appropriately. 
 
 
 
Key words: Operation Gazelle, bridges, uni-floats 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 
  Bakgrunden till Operation Gazelle är att Israel blev anfallna av sina två grannländer, 
Syrien i norr och Egypten i söder, under det så kallade Yom Kippur kriget, i Sverige 
även känt som Oktoberkriget. Israelerna blev överraskade och under krigets inledande 
vecka var manöverutrymmet litet vilket ledde till att Israel led svåra förluster. 
  Israelerna lyckades vända krigslyckan men de insåg att för att de skulle kunna ta 
initiativet i striden på den södra fronten var de tvungna att genomföra en övergång av 
Suezkanalen. Jag har valt att genomföra en fallstudie av Operation Gazelle under 
Yom Kippur kriget för att kunna förklara hur israelerna genom nyttjandet av 
fältarbetsresurser för rörlighet kunde göra operationen möjlig. 
  Suezkanalen har i likhet med våra större älvar en bredd på över 100 m och 
strömmande ytvatten.1 Detta gör jämförelsen mellan att bygga förbindelser över den och 
våra svenska älvar möjlig. 

1.2 Syfte/problemformulering 
Försvarsmakten har minskat sen kalla krigets dagar gällande mängden materiel och 
förband. Bromateriel och ingenjörförband är inget undantag.2 Jag har på grund av detta 
valt att studera om Försvarsmakten har en förmåga att genomföra övergångar av våra 
större vattendrag och i såna fall i vilken utsträckning. 
  Genom att analysera israelernas motanfall över Suez kanalen kallad 
Operation Gazelle, mellan 14-20 oktober 1973 skall jag visa på nyttan med att kunna 
genomföra övergångar av större vattendrag med tyngre materiel såsom stridsvagn och 
hur man genom detta kan få en positiv effekt på slagfältet. Detta i syfte att förklara vad 
som krävs för att ha förmåga att genomföra övergångar av vattendrag och om det som 
finns i Försvarsmakten idag är tillräckligt för den vilja Försvarsmakten har. 

1.3 Frågeställningar 
– Hur påverkades utgången av Operation Gazelle av att israelerna hade förmågan 

att bygga förbindelser i form av färjor och broar? 
– Har vi i Försvarsmakten idag en förmåga att genomföra övergång av större 

vattendrag med tyngre utrustning såsom stridsvagn och i vilken utsträckning? 

1.4 Metod  
I uppsatsen gör jag en litteraturstudie där jag kommer att göra en fallstudie på 
Operation Gazelle.  
  Jag har även valt att genomföra en kvalitativ intervju med Lars Karlsson, chef för 
pansarbataljonen på I19 i Boden. Detta för att få en inblick i hur samövningen mellan 
manöverenheter och ingenjörenheter kan gå till i Försvarsmakten idag. 

1.5   Källor 
De källor jag har använt mig av är krigsvetenskaplig litteratur vilken jag anser vara 
korrekt. Den litteraturen jag har använt mig av är i första hand från den israeliska sidan. 

                                                 
1 http://www.ne.se/l%C3%A5ng/suezkanalen 2009-04-12 kl. 1204 
2 Green, Magnus, Broutredning slutrapport 2006 (Eksjö, Försvarsmakten, 2006) s. 3-5 
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För att inte få en skev bild av förlustsiffror och liknande har jag kontrollerat det mot 
oberoende källor såsom Smedberg och Dunstam. 
 En av de kartor som finns med och visar händelseförloppet under Operation Gazelle 
har jag tagit från Internet men den har jag verifierat genom att kontrollera dessa mot den 
litteratur jag har använt mig av i arbetet. 
  Jag valde att ha en intervju för att få ett exempel på hur man kan välja att nyttja 
fältarbetsresurser för rörlighet, om man har en sådan möjlighet till samövning. Jag är 
medveten om att intervjun i stor grad speglar Lars Karlssons egna erfarenheter och 
tankar men jag anser att de tillför en inblick i hur samövningen mellan manöverenheter 
och ingenjörförband kan gå till idag. 

1.6 Avgränsningar 
Jag har avgränsat mig till att i huvudsak behandla skeendet från den 14-20 oktober, för 
att det är här som Israel i huvudsak använder fältarbeten för rörlighet i form av broar 
och färjor. Jag har valt att kort redogöra för bakgrunden till kriget, israels utbildning 
samt anskaffning av främst fältarbetsmateriel för att skapa rörlighet vid de nya gränser 
de fick efter sexdagarskriget. Jag kommer även att kort redogöra för de inledande 
delarna av kriget från den 6-13 oktober 1973 och hur det påverkade beslutsfattandet. 
  Jag har avgränsat mig att i första hand behandla Däcksbro 200 systemet gällande 
Försvarsmaktens förmåga. Det är den bro som i huvudsak används för att bygga 
förbindelser över större vattendrag i Försvarsmakten. 
  Jag har även valt att avgränsa mig till att bara intervjua en bataljonschef. Detta på 
grund av att Lars Karlsson är ensam om att ha ett ingenjörkompani på sin 
pansarbataljon i Försvarsmakten. 

1.7 Antaganden 
De antagande jag gör i den här uppsatsen är att de som läser den har en grundläggande 
förståelse för vanligt förekommande militärterminologi samt har en grundläggande 
förståelse inom ämnet krigsvetenskap, detta för att inte ta plats i uppsatsen för 
beskrivningar av vanligt förekommande ord och uttryck i ämnet. 

1.8 Centrala begrepp 

1.8.1 Rörlighet 
”Rörlighet syftar till att manövrera avdelade system, förband och övriga resurser i tid 
och rum så att eget och överordnat mål kan uppnås.”3 
 Detta ställer krav på att vi har resurser som kan göra det möjligt att utnyttja befintliga 
vägnät och förbindelser men även ha en förmåga att skapa det själva.4  

1.8.2 Tempo 
Det man vill uppnå med högt tempo är att få motståndaren att känna att oavsett vad han 
gör får det ingen effekt. Det finns två typer av tempo som man ska skilja på, tempo i det 
fysiska agerandet och tempo i beslutsfattandet. Genom att hålla ett högre tempo än 

                                                 
3 Syrén, Håkan, Militärstrategisk doktrin, (Stockholm, Försvarsmakten, 2002) s.69 
4 Ibid. s.70 
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motståndaren bidrar det till att motståndaren känner sig pressad och blir inkapabel att 
agera och tvingas reagera på dina åtgärder.5 

1.8.3 OODA-loop 
OODA är en förkortning för: Observation, Orientation, Decision, Action, på svenska 
Upptäcka, Bedöma, Besluta och Agera, som den amerikanska översten John Boyd har 
utvecklat. OODA loopen benämns ofta i Sverige för Beslutscykeln. 
  Det Boyd menade var att det finns cykler som man agerar i där Upptäcka – Bedöma - 
Besluta – Agera hela tiden upprepas. Om man lyckas agera snabbare än sin motståndare 
i någon eller alla delar av OODA Loopen kommer man innanför dennes OODA Loop. 
Kan man fortsätta hålla tempot uppe blir avståndet i OODA Loopen längre och längre 
samtidigt som din motståndares agerande blir mer och mer desperat. Detta leder till att 
din motståndare till slut når systemkollaps. 6 

1.8.4 Älvar, vattendrag och kanaler 

”Älv, benämning på vattendrag som hör till de största och bredaste strömmande 
vattendragen i Sverige, Norge och Finland; detsamma som flod. Älvar är vanligtvis 
större än åar och bäckar, men det finns inga allmänt vedertagna storleksgränser. De 
norska och svenska älvarna utmärks ofta av forsar och mellanliggande sträckor med 
lugnt vatten, dvs. karakteristiska drag för strömmande vattendrag i unga landskap.”7 
  
”Vattendrag, sammanfattande benämning på strömmar med ytvatten. Med avseende på 
storleken kan vattendrag indelas i bäckar, åar, älvar och floder. Någon allmänt 
vedertagen storleksgräns finns inte; en skånsk å kan vara mindre än en bäck i 
Norrland.”8  
  Min definition av större vattendrag kommer i uppsatsen vara vattendrag som har en 
bredd på minst 100 meter. 
 
”Kanal, konstgjord vattenväg för fartyg, för att leda vatten till kraftverk, för 
torrläggning eller för bevattning. Kanal kan även vara benämning på ett brett sund 
(t.ex. Engelska kanalen). Havskanaler står i direkt förbindelse med havet, medan inre 
kanaler kan ligga över eller under havets nivå. Öppna kanaler mellan två vattensystem 
kallas nivåkanaler. Över dalar, vägar och vattendrag kan kanaler ledas med hjälp av 
broar, akvedukter, och i kuperade landskap förekommer tunnlar. Då nivåskillnader i 
eller mellan olika vattensystem lägger hinder i vägen används slussar eller 
fartygslyftverk.”9 
 

                                                 
5 Rekkedal, Nils Marius, Modern krigskonst: Militärmakt i förändring (Vällingby: Elanders, 2007) s. 447. 
6 Widén, Jerker & Ångström, Jan Militärteorins grunder (Stockholm: FMLOG ServE 2005) s. 189 
7 http://www.ne.se/school/l%C3%A5ng/%C3%A4lv 2009-04-04 kl. 1717 
8 http://www.ne.se/school/l%C3%A5ng/vattendrag 2009-04-04 kl. 1718 
9 http://www.ne.se/enkel/kanal 2009-04-04 kl. 1720 
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1.9 Disposition 
I det första kapitlet redogör jag initialt för min problemformulering och min 
frågeställning. Därefter beskriver jag den metod jag har arbetat efter och vilka 
antagande och avgränsningar jag har gjort i uppsatsen. Därefter ger jag en kort 
beskrivning på mina centrala begrepp i syfte att förklara vad dessa begrepp innebär. 
   
Det andra kapitlet är uppdelat i olika skeden: efterverkningar av tidigare krig, planering 
och träning, genomförandet av operationen samt efterverkningar av kriget. Där 
tyngdpunkten ligger på förberedelser och utbildning innan Operation Gazelle samt 
genomförandet av operationen. 
  
I det tredje kapitlet behandlas den förmåga Försvarsmakten idag har att genomföra 
övergång av vattendrag i fråga om materiel och utbildningsmöjligheter. 
   
Det fjärde kapitlet innehåller en analys av de olika skedena före och under kriget samt 
en analys av Försvarsmaktens förmåga till övergång av vattendrag. 
   
I det femte kapitlet finns mina slutsatser och svaret på min frågeställning. 
   
I det sjätte kapitlet återfinns min litteraturförteckning. 
   
I bilagorna är kartor över de olika händelseförloppen före och under Operation Gazelle. 
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2 Yom-Kippur kriget 

2.1 Efterverkningar av sexdagarskriget 
Efter Israels seger mot bland andra Egypten under sexdagarskriget 1967 hade de erövrat 
hela Sinaiöknen. Detta gjorde att Israel hade fått en möjlighet att ha ett djupförsvar samt 
att de hade fått två floder som gränser, Jordanfloden och Suezkanalen.(se bilaga 1) 
  Efter sexdagarskriget inledde Egypten en begränsad krigföring, kallad 
utnötningskriget, mot Israels frontposteringar, framförallt artilleribeskjutningar men 
även kommandoraider med elitsoldater.  
  På grund av att israelerna var tvungna att förhindra att egypterna fick fotfäste på den 
östra delen av kanalen, samt att Israel var tvungen att ha en hög skyddsnivå för att med 
sin till antalet lilla armé och inte förlora för mycket manskap, fälldes avgörandet att 
upprätta den så kallade Bar-Lev-linjen.10 
  Bar-Lev-linjen sträckte sig från Medelhavet till Suezviken cirka 160 km. Den bestod 
av ett 30-tal befästningar med en flera meter hög skyddsvall av sand och betong längs 
hela kanalen. Varje befästning var tänkt att hållas av en pluton med finkalibriga vapen 
och granatkastare. Vid vissa av dessa fanns även oljedepåer som var tänkta att pumpas 
ut i kanalen och antändas. Vid tiden för krigsutbrottet var Bar-Lev-linjen en 
komplicerad försvarslinje med ett nätverk av vägar, stigar och kommunikationslinjer  
(se bilaga 2).11 

2.2 Israels införskaffning av och utbildning på bromateriel 
  Trots detta arbete med fortifikationer så hade israelernas strategiska doktrin inneburit 
att anfall är bästa försvar. I och med dess nya gränser efter sexdagarskriget med 
Suezkanalen och Jordanfloden började de införskaffa ny bromateriel och utbilda nya 
ingenjörtrupper. Framtill 1967 hade israels försvarsmakt, Israeli Defence Forces (IDF) 
ingen förmåga till större övergångar av vattendrag med tyngre materiel.12 
  Detta var inte så lätt som det i början verkade och arbetet tog längre tid än väntat. Det 
var egentligen i början av 1969 som arbetet började ta fart på riktigt. De köpte in 
broelement som kunde byggas ihop till flottar eller rent av hela broar, varje element var 
5*2.5*1.2 meter.13 
    Trots att IDFs ledning ansåg att de övningar som gjordes med materielen visade att 
den var effektiv insåg de hur komplext det var. Den grad av samordning det krävdes för 
att kunna genomföra en vattenövergång gjorde att samövning behövdes. Två som var 
mer aktiva i arbetet att utveckla förmågan att genomföra övergångar av vattendrag var 
de två divisionscheferna i det södra militärkommandot; Ariel Sharon (senare israels 
president) och Avraham Bren Adan. De utarbetade hur IDF skulle genomföra en 
övergång av vattendrag, från det att man säkrade hitre strand till dess att brohuvudet på 
andra sidan var säkrat med stridsvagnar och andra tyngre fordon.14 
  Problemet som Adan och Sharon och många med dem såg var att den bortre stranden 
skulle hållas under en relativt lång tid av endast infanteri, utan understöd av vare sig 
stridsvagnar eller stridsfordon. Lösningen som de såg det var att sätta ihop 

                                                 
10 Dunstam, Simon, När Israel vände nederlag till seger - Yom Kippur 73, (Hallstavik: SMB, 2007) s. 101 
11 Ibid. 101-103 
12 Adan, Avraham, On the banks of the Suez (USA, Presido Press, 1980) s.243 
13 Ibid. s. 245-246 
14 Adan,1980. s. 246-249 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-05-20 FHS beteckning 
Pär Juhlin   
FHS/YOP 06-09 
 

 - 9 - 

broelementen till färdiga flottar bestående av nio broelement, två av- och 
påstigningsramper och två motorer. Detta gjorde flottarna till stora kolosser som vägde 
ungefär 60 ton, var 22 meter långa och 11 meter breda. För att undvika skador på flotten 
tillverkade de även en släde som det var tänkt att den skulle släpas på av stridsvagnar 
genom öknen. Om man väl hade elva flottar i kanalen kunde den bilda en bro över den 
mer än 100 meter breda Suezkanalen.15 
  Trots att det med den här metoden gick betydligt snabbare än när varje broelement 
skulle sättas ihop var IDF fortfarande inte nöjda med hur lång tid det tog innan man 
hade stridsvagnar på den bortre stranden  
  Det var här som överste David Laskov från IDFs ingenjörskår kom på idén att skapa 
en stor rullbro eftersom det ansågs att den övriga broutrustningen inte var tillförlitlig.16 
Tanken var att man skulle kunna putta ner bron i vattnet till den andra sidan stranden, 
det ansåg IDF vara en riktig anfallsmetod.17 
  Bron bestod av 100 ihåliga stålcylindrar varav varje stålcylinder var 2 meter i 
diameter. Den tog tre dagar att montera ihop. Detta var tänkt att göras i ett bakre läge 
för att sen dras på plats av stridsvagnar. När denna stora bro var fullt monterad vägde 
den 400 ton och var 180 meter lång.18 
  Ett problem som man märkte genast med denna konstruktion var det faktum att den 
var tvungen att bogseras på relativt platt terräng och inte klarade av några skarpa 
svängar.19 Det krävdes också mycket resurser i form av ”dragdjur”. 16 stridsvagnar 
krävdes allt som allt varav 12 vagnar som drog och 4 vagnar som bromsade.20 
  IDF var på grund av detta tvungna att bygga vägar och göra vissa försvagningar i sina 
sandvallar för att snabbt kunna transportera och börja bygga sina broar och färjor, både 
rullbron och de pontonbroar man förfogade över, samt säkerställa eget underhåll.21 Ett 
antal vägar och skyddade uppställningsplatser för bromateriel byggdes i anslutning till 
de försvagningar som gjorts i Bar-Lev linjens sandvall vid El Qantara, Deversoir och 
Kubri. Dessa visade sig senare vara viktiga vid planeringen samt genomförandet av 
Operation Gazelle.22   
  Israel som aldrig haft råd att skaffa någon större mängd specialfordon insåg dock att de 
behövde något för att kunna ta sig över mindre hinder såsom mindre åar och 
stridsvagnsdiken. Till detta ändamål införskaffade IDF M48 brobandvagnar som 
användes flitigt under Yom-kippur kriget, framförallt på Golanhöjderna. Dessa kunde 
inom några minuter ha en färdig förbindelse över ett 15 meters stridsvagnsdike.23 

2.3 Bakgrund till kriget 
Läget mellan de tre huvudparterna i konflikten, Israel, Egypten och Syrien var infekterat 
efter Israels landvinningar under 6-dagarskriget 1967. Egypten, Syrien och många andra 
arabländer, däribland Irak och Jordanien vägrade erkänna staten Israel. För Israel 
innebar detta att det inte var en fråga om de skulle behöva gå ut i krig igen utan när.24 

                                                 
15 Adan, 1980. s. 247  
16 Dunstam, 2007. s. 164 
17 Adan, 1980. s.248-249 
18 Dunstam, 2007. s. 164 
19 Adan, 1980. s. 249 
20 Dunstam, Simon, 2007. s. 164 
21 Ibid. s. 103 och 161 
22 Ibid. s. 160-161 
23 Ibid.2007. s. 69 
24 Dunstam, 2007 s.9 
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  I överensstämmelse med Clausewitz att kriget är en fortsättning på politiken med 
andra medel ser man att det fanns tydliga politiska mål i Yom-Kippur kriget.25 För 
Israels motståndare Egypten och Syrien handlade det om att genom begränsade militära 
mål nå ett bra utgångsläge för förhandlingar. Israel hade politiska begränsningar som 
gjorde att de inte kunde göra ett preventivt anfall likt det under sexdagarskriget 1967.26 

2.4 Inledande skedet av kriget, tvåfronts krig 
Eftersom kriget inleddes överraskande under högtiden Yom Kippur var de israeliska 
försvarsställningarna vid Bar-Lev linjen svagt bemannade. Bemanningen var vid 
befästningarna upp till tropps storlek och i vissa fall endast grupps storlek, flera av 
befästningarna var helt övergivna. Detta och att oljedepåerna inte fungerade som tänkt 
visste egypterna om redan innan krigsutbrottet tack vare omfattande 
spaningsverksamhet. Under krigets första minuter var förhållandena 500 israeliska 
soldater mot 80 000 egyptiska.27 
  Under inledande skedet av kriget vid Golanhöjderna var skillnaden stor mellan de 
syriska och israeliska stridsvagnsbrigaderna. IDF förfogade över ca 200 stridsvagnar 
detta kan jämföras mot de syriska med ca 1300 stridsvagnar, på pappret en stor 
övermakt. På båda delar av fronten ledde detta till att det israeliska manöverutrymmet 
var näst intill tillintetgjort.28 

2.5   Planeringen av Operation Gazelle 
  IDF var säkra på att de inte skulle vinna kriget mot egypterna om de inte korsade 
kanalen och slog motståndarens huvudstyrkor.29 Det fanns dock tre valmöjligheter för 
de israeliska befälhavarna var övergången skulle ske, El Qantara, Deversoir och Kubri. 
Samtliga av dessa övergångsplatser hade förberetts innan kriget och hade broutrustning 
förvarad på plats och sandvallen ner mot Suez kanalen hade medvetet gjorts tunnare.30  
 Bar-Lev, som var chef för det södra militärkommandot, beslutade att övergången skulle 
ske vid Deversoir. Detta för att kunna nyttja den lucka som hade hittats mellan den 
egyptiska andra och tredje fältarmén. En annan anledning till att israelerna valde att 
genomföra sitt anfall där var det naturliga skydd som Stora Bittersjön gav genom att 
skydda deras vänstra flank. Luckan mellan de två fältarméerna hade hittats redan den 
10 oktober men det var först nu resurserna fanns för att genomföra anfallet.31  
  Planen runt det anfall som skulle föra in striden på motståndarens planhalva på andra 
sidan Suezkanalen var ganska hastigt genomförd. Planen var en högrisk operation och 
gick ut på att Sharons division först skulle etablera det västra brohuvudet, därefter 
skydda den östra sidan mot egyptiskt ingripande på alla flanker för att slutligen rensa 
vägarna Akavish och Tirtur för att underlätta transporterna av framförallt broutrustning. 
Under tiden detta skulle göras skulle avledande anfall ske både norr och söder om 
Deversoir som var den tänkta övergångsplatsen. Tidpunkten för anfallet var vald för att 
kunna få färje- och broförbindelserna klara innan gryningen kom.32 

                                                 
25 Von Clausewitz, Carl, Om kriget, Första boken (Halmstad: MHS H Studiehäfte, 2007) s. 42 
26 Arnroth, Thomas, Israel – Judarnas och Israels historia i modern tid. (Uddevalla: Ordbild, 1992) s. 
216 
27 Dunstam, 2007. s. 103-104 
28 Smedberg, Marcus, Krigföring från Austerlitz till Bagdad (Riga: Preses Nams 2005) s. 278 
29 Adan, s.250 
30 Dunstam, 2007. s.160 
31 Ibid. s.161 
32 Dunstam, 2007. s.161 
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  Det fanns för tillfället totalt 700 stridsvagnar som skulle delta i anfallet uppdelade i 
4 pansardivisioner: Sharons division hade 240 stridsvagnar, Adans division hade 200 
stridsvagnar, Sassons division hade 125 stridsvagnar och slutligen Magens division med 
140 stridsvagnar. 
  Det var enligt planen Sharons och Adans divisioner som skulle ta sig över kanalen, de 
andra två skulle inledningsvis genomföra avledande anfall för att därefter försvara den 
östra stranden.33 
  Det var först den 13 oktober som man började kraftsamla den bromateriel man 
förfogade över till Sharons område. Man monterade också ihop den enorma rullbron 
samma dag och började öva med det stridsvagnskompani som var satt att sköta 
transporten ner till Suezkanalen.34 

2.6 14 oktober 
Efter en dryg veckas strider hade fronten vid Golanhöjderna stabiliserats och israelerna 
kunde därför lägga om sin kraftsamling till Sinaifronten. Vändpunkten kom den 14 
oktober sydost om Ismalia där israelerna nedkämpade mer än 1000 egyptiska 
stridsfordon, de flesta inom loppet av 15 minuter.35 Pansarstriden var så grym och 
omfattande att den i mångt och mycket kunde jämföras med slaget vid Kursk som ägde 
rum på östfronten sommaren 1943. Detta ledde till att israelerna nu kunde ta initiativet i 
striden och hade möjlighet att genomföra en kanalövergång. 
  En av dem som främst förespråkade en kanalövergång var generalmajor Ariel Sharon. 
Detta var enligt honom det enda sättet att vinna kriget och se till att egypternas andra 
och tredje fältarmé drabbades av ett nederlag. Ordern att genomföra kanalövergången 
kom klockan 2240 den 14 oktober, anfallet skulle börja klockan 1700 den 15 oktober.36 
Sharons division fick uppgiften att leda övergången av Suezkanalen.37 

2.7 15 oktober 
De flottar som var tänkta att användas till pontonbron var för tillfället 12 stycken flottar 
vid Baluza, på grund av att det södra militärkommandot inte kunde bestämma om 
Sharon eller Sasson skulle avdela stridsvagnar för att hämta dessa. Sasson blev den som 
till slut avdelade stridsvagnar men vad det skulle visa sig senare togs beslutet för sent.38 
Klockan var nu slagen 1600 och Operation Gazelle hade börjat med att de avledande 
anfallen inleddes. Samtidigt grupperade de enheter som hade fått i uppgift att säkra hitre 
och bortre strand samt Akavish road och Tirtur Road. Under inledande delen av anfallet 
mötte man lågt till inget motstånd, detta skulle dock ändras snabbt under kvällens och 
nattens strider.39  
  2100 stötte framförallt de styrkor som skulle rensa Tirtur Road på hårt motstånd. Vid 
första stridskontakten blev 11 israeliska stridsvagnar utslagna av pansarvärnsrobotar.40 
Senare vid korsningen av Lexington Road och Tirtur Road blev ett israeliskt 

                                                 
33 Adan, 1980. s. 253 
34 Ibid. s. 251 
35 Smedberg, Marco, Om stridens grunder (Stockholm, Page one publishing AB, 1999) s.174 
36 Adan, 1980. s. 252 
37 Dunstam, Simon, 2007. s. 161 
38 Adan, 1980. s. 251 
39 Dunstam, 2007. s.165-167 
40 Adan, 1980. s. 264 
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stridsvagnskompani nästintill utplånat av egyptier som hade förberedda 
försvarsställningar i det närliggande Chinese Farm.41 
Rensandet av väg Akavish gick lättare och de tog uppställningsplatsen på den östra 
stranden. Man påbörjade direkt att skicka fram den broutrustning som skulle skickas via 
Akavish trots att den västra stranden ännu inte var säkrad.42 
  De huvudsakliga förbindelserna som skulle byggas var en pontonbro som skulle dras 
via Akavish och rullbron skulle dras via väg Tirtur.43 Det var dock inte helt problemfritt 
att få fram broarna till brohuvudena. 
  Pontonbron anlände för sent på grund av att beslutet om vem som skulle avdela 
stridsvagnar för att bogsera flottarna till platsen kom för sent. Detta medförde att det 
blev trafikstockning vid Akavish Road. Detta i sin tur ledde till att den 
fallskärmsjägarbrigad som skulle säkra den bortre stranden blev fast längst bak i 
trafikkaoset.44 
  Rullbron stötte också på problem när de skulle framrycka var Tirtur Road ännu inte 
öppnad och striderna vid Chinese Farm var i full gång. Beslut om huruvida de skulle 
stanna kvar för att vänta på ifall vägens skulle öppnas eller om de skulle leta en annan 
väg hade ännu inte tagits.45 

2.8 16 oktober 
  Under natten och morgonen var striderna i full gång och båda sidor led stora förluster. 
Israelerna lyckades dock få ett övertag i striden även om striderna runt Chinese Farm 
fortfarande var i full gång och utgången där var oviss.46 På grund av detta togs beslutet 
att man skulle förflytta rullbron längs Akavish Road istället. Där blev dock bron fast i 
det trafikkaos som rådde. Detta skulle få konsekvenser inte bara för att man inte kunde 
få fram bron i tid under nattens mörka timmar. De 16 stridsvagnar och övriga fordon 
som eskorterade bron kunde på grund av detta inte användas i de direkta striderna.47 
  Hopplöst försenade anlände överste Matt med sin fallskärmsjägarbrigad till den 
uppställningsplats som hade planerats för övergången klockan 00.30. En timme senare 
hade de första israelerna tagit sig över med gummibåtar. Efter ytterligare 4 timmar hade 
överste Matts hela styrka på 750 man tagit sig över och grävt ner sig.48 
  04.00 påbörjade ingenjörförbanden att riva upp tre stora passager i sandvallarna samt 
att börja bygga de flottar som skulle skeppa över de första stridsvagnarna.49 06.30 var 
flottarna hopbyggda till färdiga färjor och inom kort var 27 stridsvagnar och 7 
pansarbandvagnar överskeppade på kort tid man sände då kodordet ”Acapulco”, vilket 
stod för framgång, till södra militärkommandot.50 
  Klockan 08.00 sträckte sig brohuvudet 4,8 km norrut från övergångsplatsen och de 
egyptiska motståndsfickor man påträffade överraskades och nedkämpades eller gav upp 
snabbt. Man lyckades även säkra övergångar över den sötvattenkanal som gick i linje 

                                                 
41 Dunstam, 2007. s.166 
42 Ibid. s.166 
43 Ibid. s.161-164 
44 Adan, 1980. s. 251 
45 Dunstam, 2007. s. 164 
46 Ibid. s. 167 
47 Adan, 1980. s. 270 
48 Dunstam, 2007. s.168 
49 Adan, 1980. s. 271 
50 Dunstam, 2007. s. 168 
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med Suezkanalen. Man kunde nu fortsätta sitt avancemang för att i första hand slå ut 
egyptiska luftvärnsrobotbatterier.51 
  Sharons och Adans divisioner var nu förberedda på att gå över floden men fick order 
om att göra halt innan en bro var upprättad. Både pontonbron och rullbron var fast i det 
trafikkaos som rådde på Akavish Road och södra militärkommandot ansåg det tanklöst 
att fortsätta anfallet utan en säkrad underhållsrutt längs varken Akavish eller Tirtur 
Road. Sharon fick därför order om att säkra Chinese Farm medan Adan fortsatt skulle 
hålla Akavish Road öppen.52 
  Egypterna hade ännu inte uppfattat situationen att en styrka tagit sig över kanalen. 
Tack vare detta lyckades israelerna på den västra stranden hålla och till och med utvidga 
brohuvudet under den tid det skulle ta att få fram pontonbron.53 

2.9 17 oktober 
På morgonen den 17e nådde så äntligen den första pontonbron Suezkanalen. På grund 
av kraftig beskjutning från egyptiskt flyg och artilleri dröjde det ända fram till 16.00 
innan pontonbron var färdig.54 Adans division var vid det här laget i behov av att fylla 
på ammunition och drivmedel. Detta gjorde att det dröjde ytterligare några timmar 
innan man började korsa kanalen och fortsätta anfallet in i Afrika. 21.30 beordrade 
Adan att uppfyllanden av drivmedel och ammunition skulle avslutas och att de fick 
påbörja anfallet med som han uttryckte det ”halvtomma magar”. 55 
  Rullbrons anländande skulle dröja ytterligare eftersom israelerna i en nedförsbacke 
misslyckades med att bromsa bron varvid en brolänk brast. Man lyckades dock på några 
timmar att laga den trasiga brolänken med hjälp av en M-74 bärgningsbandvagn som 
åtföljde kolonnen med rullbron.56 

2.10  18 oktober 
Man nyttjade både den pontonbro som hade lagts men också de färjor man nyttjat innan 
för att snabbt få över materiel så snabbt som möjligt. Det egyptiska 
artilleribombardemanget var enormt och man förlorade många fältarbetssoldater, en 
färja sänktes av den fientliga elden.  Innan solen hade gått upp på morgonen hade Adan 
tagit sig över, trots den starka fientliga artillerielden, med två brigader på den västra 
stranden Egypterna hade etablerat vissa försvarsställningar på den västra stranden men 
var fortfarande ur balans så tre israeliska brigader bröt sig ur brohuvudet under 
morgontimmarna åt nordväst, söderut och västerut. Dessa lyckades bland annat 
nedkämpa flertalet egyptiska luftvärnsbatterier vilket ledde till att Israeli Air Force 
(IAF) fick ett betydligt friare spelrum.57 

2.11  19 oktober 
Under natten hade äntligen en andra broförbindelse upprättats i form av rullbron 
underhållsutten längs Tirtur Road var säkrad så att även Sharon kunde föra huvuddelen 
av sina styrkor över på den västra stranden. IDF höll här på att lyckas med en enorm 

                                                 
51 Dunstam, 2007. s. 168 
52 Ibid. s. 169 
53 Ibid. s. 169 
54 Ibid. s. 173-176 
55 Adan, 1980. s. 308 
56 Dunstam, 2007. s. 164 
57 Ibid. s. 176 
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inringning av den 3:e egyptiska fältarmén med Adans och Magens divisioner. Sharons 
division gick samtidigt norrut för att skära av den andra fältarmén från sina 
underhållsförband men mötte hårt motstånd.58 
  Striderna fortsatte under dagen och Adans och Magens framgångar när de anföll 
söderut fortsatte medan de överrumplade egyptiska ställningar. Sharon hade det tyngre 
under sitt anfall norrut fortsatte det egyptiska motståndet att vara hårt och Sharon 
lyckades bara avancera 5 kilometer.59 
  Under kvällen och natten lyckades man att upprätta ytterligare en pontonbro för 
fordonstrafik över kanalen men det hade kostat liv. Under de cirka två dygn som det tog 
att upprätta de tre broarna över kanalen hade man förlorat över 100 fältarbetssoldater 
och ytterligare flera hundra hade sårats.60 Sharon förklarade bilden av ingenjörernas 
jobb när han bevittnade byggandet av den första pontonbron över kanalen: 
 

”En fruktansvärd egyptisk artillerispärreld, vräkte ner granater 
över oss … MIG-flygplan svärmade över uppställningsplatsen 
… och förvandlade den till ett inferno. Med otroligt mod stod 
soldater och dirigerade trafik mitt i detta inferno…andra 
arbetade med ... monteringen och sjösättandet av sina flottar … 
kaoset var överväldigande.”61 

2.12  20 oktober 
Under den 20:e fortsatte Adan och Magen sin framstöt söderut där de förstörde i första 
hand luftvärnsställningar. Under detta skede började de möta förband från olika arabiska 
nationer såsom kuwaitiska och palestinska. Dessa förband var tillfälligt sammansatta för 
försvar och bjöd på lågt motstånd.62 
  Sharons divisions fortsatta anfall norrut gick fortsatt trögt. Divisionen kämpade sig 
dock längre norrut och började närma sig Ismailia.63 

2.13  Avslutande delen av kriget 21-25 oktober 
Under de följande dagarna försökte USA och Sovjetunionen tvinga fram en vapenvila 
mellan parterna. Under dessa dagar lyckade Adans och Magens divisioner skära av 
egyptiska Tredje fältarmén från sitt bakre högkvarter och från sina underhållsrutter. 
Sharon lyckades bryta igenom och erövrade broarna längs vägen mellan Ismailia och 
Suez. 64 
  Vapenvilan som hade framförhandlats skulle träda i kraft klockan 18.00 den 22 
oktober. Detta ledde till att Adan och Magens divisioner framryckte med högsta 
hastighet genom besegrade egyptiska styrkor, för att skaffa sig bra förutsättningar för 
förhandlingar. De hade inte tid att stanna och omhänderta de egyptiska styrkorna. När 
vapenvilan trädde i kraft var israeliska och egyptiska styrkor blandade och fortfarande 
fullt beväpnade. Det rådde nu stor risk att vapenvilan skulle brytas från båda håll.65 

                                                 
58 Dunstam, 2007, s. 176-177 
59 Ibid. s. 177 
60 Ibid. s. 176 
61 Ibid. s. 173 
62 Ibid. s. 181 
63 Ibid. s. 181 
64 Ibid. s. 181 
65 Ibid. s. 181 
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  Under den 23:e och 24:e oktober fortsatte stridigheterna framförallt på Adans avsnitt. 
Han försökte som sista åtgärder att inringa hela den egyptiska Tredje Fältarmén och ta 
staden Suez. Detta mötte stort motstånd från stormakterna och de egyptiska försvararna. 
Egypterna försvarade sig envist vilket ledde till att israelerna inte lyckades inta staden.66 
  Den 25:e trädde ytterligare två resolutioner i kraft vilka krävde att parterna skulle 
respektera vapenvilan. Detta betydde slutet för Yom-Kippur kriget.67 

2.14  Följder av kriget 
Israel led i det inledande skedet stora förluster och när kriget var slut hade de förlorat 
107 flygplan, 5 helikoptrar, 400 stridsvagnar (varav hälften kunde repareras efter kriget) 
och ca 2 687 stupade och 7 251 sårade. 68   
De egyptiska förlusterna var ännu högre och uppgick till 15 fartyg, 277 flygplan och 
helikoptrar, 50 luftvärnsbatterier, 1000 stridsvagnar (många av dessa togs över av 
israelerna och konverterades efter kriget för eget bruk) och 12 000 stupade, 35 000 
sårade och 8 400 tillfångatagna soldater. 69 
 

  

                                                 
66 Dunstam, 2007. s. 181 
67 Ibid. s. 181 
68 Smedberg, 2005, s. 280 
69 Dunstam, 2007. s. 183 
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3 Försvarsmaktens förmåga till bro- och färjbyggen  

3.1 Brosystem i Försvarsmakten 
Historiskt sett har Försvarsmakten haft en större förmåga till att göra vattenövergångar 
än den vi har idag. Som ett exempel hade Försvarsmakten 1987 depåer med 
pontonbroar vid de flesta största vattendragen i Sverige, storleken på depåerna berodde 
på älvarnas bredd och militära betydelse. Dessa var i huvudsak av modellen Ponton 100 
och kunde användas som antingen färja eller en hel flytande bro.70 
  Det skedde även anskaffning av ny materiel som exempelvis Däcksbro 200 (DB 200). 
Det fanns materiel till 10 brokompanier med vardera en förmåga att bygga 200 meter 
färdig bro. 71 
  Det system Försvarsmakten främst använder idag när det gäller att bygga bro- eller 
färjeförbindelser över större vattendrag är DB 200, det är en amerikansk 
brokonstruktion som är tillverkad i Tyskland. 
  DB 200 består av flytande broelement som är tillverkade i aluminium och 
transporteras på brolastbilar med lastväxlare vilka också sjösätter pontonerna. När 
pontonerna sjösätts vecklas de automatiskt ut sig i vattnet. DB 200 kan användas till att 
bygga flytande bro, linfärja och frigående färja.  
  DB 200 byggs över vattendrag och sjöar för att förband ska kunna passera om 
ordinarie broar saknas. Om sträckan är upptill 200 meter kan en enhetlig bro byggas och 
upptill 400 meter kan man bygga en linfärja. Avbrott som överstiger 400 meter bygger 
man en frigående färja som drivs av bogserbåtar. 72 
  Byggtiden för systemet är 100m/h och broklassen är MLC 70 bandfordon för flytande 
bro, förenklat bär bron cirka 65 tons stridsvagn. Den kan läggas i vattendrag med en 
strömhastighet av 3m/s.73 Detta är exempelvis en högre kapacitet än den 
medelströmhastighet som är i Göta älv.74 
  För att kunna lägga flytande broar och färjor vid förhållanden där vattendraget är 
isbelagt och isen inte bär krävs det att man tar upp en isfri ränna. Detta är något som 
svenska Försvarsmakten har en tämligen unik förmåga i världen. För att kunna köra 
stridsvagn 122 direkt på isen krävs det 90 cm kärnis.75  

3.2 Försvarsmaktens utbildning 
Idag utbildas ingenjörsförband på i huvudsak två platser i Sverige, Eksjö (Ing2) och 
Boden (I19). I Eksjö utbildas årligen soldater på DB 200, Krigsbro 5 (KB5) med dessa 
brosystem som sin huvuduppgift. Utöver detta utbildas ingenjörsoldater till att bygga 
logistikbroar och övriga fältarbeten. I Boden utbildas ett ingenjörkompani med bland 
annat en DB 200 och två ingenjörplutoner med förmåga att bygga logistikbroar. 
Huvudsyftet med utbildningen i Boden är att bibehålla och utveckla förmågan till 
fältarbeten i subarktiskmiljö.76 
   

                                                 
70 Green, 2006 s.32-36 
71 Ibid. s. 36 
72 http://www.mil.se/sv/Materiel-och-teknik/Faltarbetsmateriel/Dacksbro-200/, 2009-04-04 kl. 1604 
73 http://www.mil.se/sv/Materiel-och-teknik/Faltarbetsmateriel/Dacksbro-200/, 2009-04-04 kl. 1604 
74 http://www.ne.se/l%C3%A5ng/g%C3%B6ta%C3%A4lv 2009-04-08 kl. 1800 
75 Melin, Mertil, Vintersoldat, (Stockholm, Försvarsmakten, 1997) s.76 
76 Green, 2006. s.52 
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Den materiel som man använder i Försvarsmakten för att bygga broar och färjor över 
vattendrag med en bredd på över 100 meter består idag av:  

 5 stycken DB 200 plutoner med vardera en kapacitet på 100 meter färdig bro. En 
pluton utbildas varje år på I19 och Ing2, dessa bedöms användas fram till år 
2015.77 

 Ponton 100 broar ligger under Vägverket men finns att nyttja för 
Försvarsmakten. Det utbildas för närvarande inte på systemet men kan användas 
för att frigöra DB 200. Då främst i nyttjandet som logistikbro, bärigheten gör att 
de inte kan bära stridsvagn 122.78 

3.3 Svenska älvar och vattendrag/Suezkanalen 
Sverige är berikat med en mängd älvar och större vattendrag som skär tvärs igenom 
landet. För att nämna några större; Göta älv, Sveriges största flod, är 570 km lång och 
med en medelvattenföring på 575 m3/s. Dalälven är 520 km och har en 
medelvattenföring på 379 m3/s Luleälven 450 km lång och med en medelvattenföring 
på 515 m3/s.79  
  Suezkanalen, är en av världens viktigaste sjöförbindelser vilken sträcker sig från Port 
Said vid Medelhavet till Suez (Bur Tawfiq) vid Röda havet. Kanalen är 169 km lång 
och är 100-135 m bred vid ytan och går genom flertalet sjöar.  Suez kanalen har i likhet 
med många av våra större älvar en bredd på över 100 m och strömmande ytvatten. 
Suezkanalen saknar slussar på grund av att höjdskillnaden mellan Medelhavet och röda 
havet är 10 meter. Detta gör jämförelsen mellan att bygga förbindelser över den och 
våra svenska älvar möjlig. 80 
   

                                                 
77 Green, Magnus, 2006. s. 30 
78 Ibid.  2006. s. 34 
79 http://www.ne.se/l%C3%A5ng/suezkanalen 2009-04-12 kl. 1204 
80 http://www.ne.se/l%C3%A5ng/lule%C3%A4lven 2009-04-12 kl. 1210 
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4 Analys 

4.1 Analys av Israels införskaffning samt utbildning för 
övergång av större vattendrag 

Israelerna insåg snabbt att för att kunna ha rörlighet vid sina nya gränser krävdes ny 
materiel och nya ingenjörstrupper. Den materiel de nyttjade tycker jag tyder på ett 
typiskt israeliskt sätt att lösa uppgifter. Den materiel som finns att köpa är inte lämplig 
för vårt sätt att kriga, vi måste göra något själva. På många sätt har den svenska 
modellen varit liknande exempelvis gällande stridsvagn 103 S och Krigsbro 4 och 5. 
  Rullbron som införskaffades var bra på det sätt att den bara kunde puttas i när den väl 
var på plats framme vid vattendraget. Det som däremot talar emot den är att det krävdes 
otroligt mycket tid och resurser för att kunna förflytta den till rätt plats. Att ha ett 
liknande system i Sverige är inte att tänka på. Dels är landskapet kuperat, med många 
skogar och andra hinder. Dels är stridsekonomin dålig när man måste använda 
16 stridsvagnar enbart för att förflytta bron. Det visade sig senare under operationen att 
binda upp så många stridsvagnar inte var så lämpligt. 
  Pontonelementens modifiering till flottar med slädar för snabbare konstruktion väl 
framme vid broläggningsplatsen visade sig fungera bra. De lyckades ha en byggtid som 
motsvarar betydligt modernare materiel som exempelvis DB 200. Systemet är kanske 
inte så lämpligt i svenska förhållanden där man inte kan släpa materielen på samma sätt 
som man kan i ökensanden. Även här krävdes det stridsvagnar för att släpa fram 
materielen till platsen för förbindelsen vilket inte är särskilt stridsekonomiskt. 
  De lyckades genom att göra dessa förändringar och utveckling skapa en förmåga till 
övergång av större vattendrag. De hade nu en tillräcklig rörlighet för att om tillfälle gavs 
genomföra en övergång på ett oväntat ställe och komma innanför motståndarens 
beslutscykel. På så sätt kunde de följa sin doktrin som i stort menade att anfall är bästa 
försvar och att striden måste tas på fiendens territorium.81   

4.2 Analys av inledande delen av Yom-Kippur kriget 
Tack vare att både Egypten och Syrien hade haft bra uppdragssäkerhet och noga 
planerat anfallet kunde de överraskande och med högt tempo sätta israels motstånd ur 
funktion.  IDF led därför under detta skede stora förluster. Israelerna hade inte 
manöverutrymme att använda sina stridskrafter på ett effektivt sätt.82  
  Det båda arabiska motståndarna lyckas komma innanför israelernas beslutscykel och 
tvinga dem att reagera istället för att agera. I takt med att araberna blir mer passiva och 
inte kan lita på sina planer längre lyckas israelerna vända krigslyckan genom ett högre 
tempo i beslutsfattandet. 
  När israelerna hittar en lucka mellan egyptiska Andra och Tredje Fältarmén börjar 
israelerna genast planera för att göra en övergång av Suezkanalen. Planeringen och 
nyttjandet av fältarbetsresurserna tyder på att de har ett offensivt tänkande. Inte helt 
olikt Försvarsmaktens tänkande där det gäller att ta och behålla initiativet och ta de 
risker detta kräver. Man kan endast nå ett avgörande genom anfall.83  
 
                                                 
81 Adan, 1980. s 245 
82 Hussein, Ahmad, Den välkända konflikten och den eftertraktade freden (Skellefteå: Ord & visor 2003) s. 
117-118 
83 Sagrén, Åke, Armérglemente taktik del 2 (Stockholm, Försvarsmakten 1995) s.37 och 48 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-05-20 FHS beteckning 
Pär Juhlin   
FHS/YOP 06-09 
 

 - 19 - 

4.3 Analys av Operation Gazelle 
I och med att israelerna hittade luckan mellan de två fältarméerna började de planera en 
övergång av kanalen. Detta tyder på nyttjandet av en indirekt metod. Det södra 
militärkommandot uppfattar en lucka i försvaret och gör en styrkeinsats mot fiendens 
svaga punkt. För att kunna göra detta krävdes det att israelerna kunde skapa sin egen 
rörlighet. Detta var möjligt genom att de kunde nyttja sina broar och färjor till detta.84 
  När övergången var gjord hade israelerna lyckats med vad de önskade, de hade tagit 
initiativet i striden. Genom att nyttja fältarbeten kunde de hålla ett högre tempo än 
motståndaren och komma innanför dennes beslutscykel. Motståndet de mötte var på 
många håll lågt och man kunde inrikta sig att slå på fiendens tyngdpunkter. I detta fall 
var inriktningen att slå ut de luftvärnsbatterier som förhindrade att IAF kunde verka. 

4.4 Analys av Försvarsmaktens förmåga till 
vattenövergångar 

I verkan mot markmål framgår det tydligt vad Försvarsmaktens vilja med att kunna 
utnyttja sina fältarbetsresurser till och i vilket syfte: 
 

”Den indirekta metoden är inte genomförbar utan en högre 
relativ rörlighet än en motståndare. Kan inte detta uppnås kan 
inte vår doktrin med manövertänkande utnyttjas. För att kunna 
genomföra en operation enligt Doktrin för markoperationer 
krävs att manöverförband kan understödjas i ett främre 
stridsområde på stridsteknisk nivå bl.a. med övergång av 
vattendrag på anfallsbroar eller med minbrytning. På taktisk 
nivå krävs bl.a. att understödsbroar kan byggas bakom 
manöverförband för att möjliggöra 
omgruppering/framgruppering av manöverförband, artilleri, 
underhåll, sjuktransporter mm samt att vägnätet inom 
operationsområdet kan upprätthållas. På operativ nivå krävs 
bl.a. att logisitikbroar kan byggas och vägnät upprätthållas till 
bakre områden och basområden för att säkerställa vår 
uthållighet.”85 

 
De resurser vi idag förfogar över anser jag utifrån detta vara tillräckliga. Med utbildning 
av två DB 200 plutoner varje år har vi förmågan att genomföra övergång av större 
vattendrag. Dessa kan användas i det nationella som i det internationella arbetet som 
understödsbro om det skulle krävas.86  
  Ponton 100 som finns att använda till Försvarsmaktens ändamål är tänkt att i första 
hand användas som logistikbro. Den lämpar sig för ändamålet men är något gammal 
och uppfyller inte alla krav på bärighet. Detta till trots fyller den sin funktion och kan 
användas för att frigöra DB 200 materiel vid behov.87 
  Det jag föreslår att man i Försvarsmakten skall göra mer, är att samöva mer mellan 
manöverförband och ingenjörförband. Detta är något som man lärt sig inte bara från 
Operation Gazelle. Exempelvis har slutsatser från den senaste Irakkonflikten visat på 
                                                 
84 Smedberg, Marco, 1999. s. 59 
85 HKV Funktionsplan Verkan Mot Markmål (Stockholm, Försvarsmakten, 2007) s.71 
86 Green, 2006. s. 2 
87 Ibid. s. 34 
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samma sak. Genom att låta ingenjörsoldater och officerare vara med i övningsupplägget 
kan de komma med sina erfarenheter och åsikter.88 Det är något som Lars Karlsson 
dragit som en stor lärdom och ser som en klar fördel.  

 
”Den största fördelen jag har sett är att ha dem när i det 
dagliga arbetet och på så sätt blir det även enklare och mer 
naturligt att samöva. På så sätt ökar samordningen mellan de 
olika enheterna och den fysiska placeringen är viktig;” 
 
”Vi i pansartrupperna har många gånger också varit för snabba 
på att bara sparka undan minor vänta 30 minuter och sen är det 
klart. Med deras hjälp kan vi faktiskt få realistiska 
tidsförhållanden och på så sätt få en bild av hur lång tid det 
egentligen tar att bygga förbindelser och röja mineringar. Detta 
underlättar vår samordning och beslutsfattandet när vi vet 
tidsförhållandena och om det är värt att vänta eller försöka på 
någon annan plats.” (se bilaga 4)  
 

  Den förmåga vi i Försvarsmakten idag har anser jag vara tillräcklig med tanke på de 
manöverenheter vi har. Vi utbildar ingenjörförband i både norra och södra Sverige 
vilket gör att vi kan verka i de topografier och årstider som vi har i landet. 
Begränsningen att genomföra övergång av vattendrag anser jag inte ligger i den mängd 
materiel Försvarsmakten för tillfället förfogar utan den tid som finns att samöva. Genom 
att Försvarsmakten har förmågan att lägga flytande broar i hela landet under sommar- 
och vinterförhållanden har vi en förmåga som är efterfrågad nationellt och 
internationell.  

 

                                                 
88 Lind, William S, Handbok i manöverkrigföring. (Stockholm, Försvarshögskolan, 2006) s. 51 
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5 Slutsatser 
– Hur påverkades utgången av Operation Gazelle mellan den 14-20 oktober 1973 

av att israelerna hade förmågan att bygga förbindelser i form av färjor och 
broar? 

 
De slutsatser jag har dragit av detta är att utgången av Operation Gazelle påverkades i 
allra högsta grad av att israelerna kunde nyttja egna förbindelser i form av broar och 
färjor. På så sätt kunde israelerna göra sin övergång på en oväntad plats mot 
motståndarens svaga punkt.  
  Genom att de kunde nyttja fältarbetsresurserna som de gjorde lyckades de ha ett högre 
tempo än motståndaren och kom innanför dennes beslutscykel. Detta ledde till att de 
kunde inringa och skära av två egyptiska fältarméer från sina underhålls- och 
ledningsbaser. Detta i sin tur ledde till att de egyptiska ledarna var tvungna att gå med 
på en vapenvila och avsluta kriget. 

 
– Har vi i Försvarsmakten idag en förmåga att genomföra övergång av större 

vattendrag med tyngre utrustning såsom stridsvagn och i vilken utsträckning? 
 
  Förmågan till övergångar av större vattendrag Försvarsmakten har idag har anser jag 
vara tillräcklig med tanke på de manöverenheter och den vilja som finns i 
Försvarsmakten. Ingenjörförband utbildas i både norra och södra Sverige vilket gör att 
Försvarsmakten kan verka i de i Sverige förekommande väderförhållanden och den 
topografi som finns.  
  Tyvärr tror jag många gånger att den tid som finns för samövning mellan 
ingenjörförband och manöverenheter inte är tillräcklig. Om det beror på det i vissa fall 
långa avståndet mellan olika enheter vet jag inte men som Lars Karlsson säger är det 
fysiska avståndet viktigt. En annan faktor är tiden, det är mycket som ska samövas och 
tiden för våra värnpliktsutbildningar är knapp. 
  Förhållandena skiljer sig från norra till södra Sverige. Detta kräver att vi fortsatt 
utbildar ingenjörförmåga för att kunna uppträda i hela landet, sommar som vinter, för att 
kunna ha en hög rörlighet för våra markstridskrafter. Vi har en unik förmåga att lägga 
flytande broar under vinterförhållanden vilken vi ska vara rädda om. Detta leder också 
till att den förmåga vi kan erbjuda internationellt är högre. 
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Bilaga1: Israels ockuperade områden efter 
6dagarskriget   

 
Dunstam, 2007, s. 98,  
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Bilaga 2: Bar-Lev linjen 

 
Dunstam, 2007, s. 102
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Bilaga 3: Anfallet över Suezkanalen 

 
Anfallet över Suezkanalen 15-23 oktober 
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/1973_sinai_war_maps2.jpg/40
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6oB50=&h=307&w=400&sz=33&hl=sv&start=17&um=1&tbnid=8yqEzamN35wA9M:&tbnh=95&tbnw=124&prev=/images%3
Fq%3Dbar-lev%2Bline%26hl%3Dsv%26sa%3DN%26um%3D1 2009-04-04 kl. 1406 
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Bilaga 4: Intervju med Lars Karlsson 2008-12-16 
 
Hur ofta samövar de stridande enheterna och ingenjörkompaniet? 
Så fort bataljonen övar så är ingenjörkompaniet med på ett eller annat sätt Exempelvis 
i det inledande skedet av utbildningsserien genomgår alla en så kallad funktionsövning 
där utbildning i olika funktioner som sker på bataljonen, exempelvis åtgärder vid 
TOLO, sjukvårdskedjan och broövergångar. 
  Huvudmålet med denna övning är att samspelet mellan bataljonsledningen och 
kompaniledningarna. Detta sker samtidigt som kompanierna övar i sin ram för att 
komma vidare med sina kompanimål. 
  Under senare delen av övningsserien ingår ingenjörkompaniet som en del av 
bataljonen och övar med den som en enhet. Vid enstaka tillfällen kan de dock kopplas 
ur övningar för att de behöver öva saker med kompaniet som passar både kompaniet och 
bataljonen, exempelvis vid vissa stridsskjutningar. Under hela slutövningen var de 
integrerade med bataljonen och arbetade som en del av pansarbataljonen. 
 
Detta leder alltså inte till att ingenjörkompaniet lyfts ur övningar och hamnar 
först i anfallsrörelsen på grund av övningstekniska skäl? 
Nej det försöker vi att inte göra. I år är det dock endast under slutövningen som vi 
övade en ordentlig övergång av vattendrag och det var under det avslutande anfallet in 
mot Boden. Där fick saker och ting ta den tid det tar och vi gjorde på helt rätt sätt  
  De flesta broar över Luleälven var antingen förstörda eller hade en bärighet som inte 
klarade av stridsvagn. Den bro som fanns kvar, Hedenbron var minerad och försvarad 
på båda stränderna. 
  Det innebar att vi genomförde en övergång av vattendrag, tog bortre strand, byggde 
färja, på en annan plats och där tog oss över. Det är de stridande enheterna som tar hitre 
och bortre strand åt ingenjörkompaniet och sen understödjer deras upprättande av 
förbindelse. 
 
Vet du om vi i Försvarsmakten har dragit några lärdomar av Operation Gazelle? 
Det återkommer på många skolor som ett taktiskt exempel. Ofta har det då tagits från 
just Israels sida där vi har blivit angripna. Detta var ett exempel som diskuterades både 
när jag läste till major och när jag läste till överstelöjtnant. 
  Jag vet inte om man har dragit stora slutsatser utav det men jag vet att viss bromateriel 
som användes är liknande den vi har införskaffats. Exempelvis är ju däcksbrosystemet 
en vidareutveckling av de broar som de använde under operationen. 
  Den egyptiska officerskåren hade en viss bildning från Sovjet som gjorde det 
intressant hur egypterna agerade i många avseenden. De hade också till stor del 
sovjetisk materiel vilket gjorde det intressant för staten Sverige. 
  Liknande övergångar har skett i Irak och forna Jugoslavien där taktiken är liknande 
och materielen väldigt lik däcksbro 200 systemet som vi använder. 
 
Hur anser du förhållandet mellan ingenjörförmågor och stridande enheter ser ut 
idag, kan vi genomföra en vattenövergång i större skala med de resurser vi har 
idag? 
Just nu har vi ett par brokompanier men det har funnits en diskussion att man ska stryka 
förmågan helt. Som det ser ut nu har vi en strategisk förmåga att genomföra övergång 
av vattendrag och som jag tror kommer vara kvar. Än så länge har vi en bra balans 
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mellan fältarbetsresurser och stridande enheter i den lilla arme vi har kvar. Vi har också 
förrådsställt viss bromateriel så vi har mer materiel än vad vi utbildar på. Detta är ju 
kopplat till att vår arme har blivit mindre med åren. 
 
Vad anser du om att man skulle skära ner och eventuellt ta bort förmågan att ta 
sig över strömmande vattendrag? 
  Bara iden att ta bort det helt är helt horribelt, bland annat med tanke på älvsystemen i 
norr. Man märker hela tiden hur begränsad man är om man måste lita på de fasta 
förbindelserna. Detta gör att det blir en stoppunkt och en plats för motståndaren att 
genomföra åtgärder som får oanade konsekvenser för oss och då står man där. 
  Har man däremot förmågan att skapa sina egna övergångar kan man välja vart som 
passar oss bäst och gör oss ganska flexibla. Då blir vattenhindret inte ett hinder utan en 
möjlighet. Att gå iland där det är mer oväntat att vi skulle gå över 
  Det är ju även kopplat till det civila samhället, där vi kan stödja med att bygga tillfällig 
förbindelse för civila ändamål. Om vi avvecklar den här förmågan leder det till att vi 
lägger över det ansvaret på vägverket och jag tror inte de har tillräckliga resurser för att 
genomföra detta.  
   
Det låter som att det inte samövas särskilt mycket ändå, beror det på bristen av 
utbildningstid eller är det inte särskilt prioriterat? 
Ja men under alla de övningar vi har haft under året så har vi under någon del alltid gått 
över ett vattendrag. Det är dock endast under slutövningen som vi har låtit saker och 
ting ta sin tid och gjort det på rätt sätt. Detta för att främst öva själva överfarten och de 
saker som är runt omkring det här, med hitre och bortre väntplats och så vidare. 
  Det vi försöker i början är att skapa en grund så att vi har förmågan att kunna öva mer 
tillämpat under senare delen av övningsserien. Trots detta är det ändå tiden som är 
gränssättande för hur mycket vi kan samöva även om ambitionen finns. 
  Man måste ändå ta hänsyn hur de övriga funktionerna också ska samövas och 
samordnas, exempelvis samövningen mellan pansarskytte och stridsvagn eller när 
ingenjörplutoner är direkt underställda skytte- och pansarskyttekompaniet där de då 
främst är för att kunna hjälpa till i strid i bebyggelse med att röja minor, hinder och 
liknande.  
 
Hur anser du att förmågorna rörlighet och tempo förstärks med att ha ett 
ingenjörkompani på bataljonen? 
Den största fördelen jag har sett är att ha dom när i det dagliga arbetet och på så sätt blir 
det även enklare och mer naturligt att samöva. På så sätt öka samordningen mellan de 
olika enheterna och den fysiska placeringen är viktig.  
  Detta har lett till att det har blivit enklare att utveckla alla delar, det är alltså även 
ingenjörkompaniet som vill få större förståelse för hur de kan understödja övriga 
bataljonen under olika skeden i ett anfall. Detta gäller både förmågan att öka vår 
rörlighet samt även det motsatta att hjälpa till med fältarbeten vid försvarsstrid.  
  Det vi ska utveckla är framförallt hur svårt vi gör det för ingenjörerna, i många 
avseenden gör vi det för enkelt. Exempelvis med minor, där ska vi ta deras expertis när 
vi bygger upp moment så att de får svårare uppgifter. Minorna är maskerade, försedda 
med minförsåt och liknande istället för att bara placera ut dem på vägen, motståndaren 
är ju inte dummare än vi. 
  Vi i pansartrupperna har många gånger också varit för snabba på att bara sparka undan 
minor vänta 30 minuter och sen är det klart. Med deras hjälp kan vi faktiskt få 
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realistiska tidsförhållanden och på så sätt få en bild av hur lång tid det egentligen tar att 
bygga förbindelser och röja mineringar. Detta underlättar vår samordning och 
beslutsfattandet när vi vet tidsförhållandena och om det är värt att vänta eller försöka på 
någon annan plats.  
 


