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Organisk minröjning: Ny förmåga eller teknisk vision? 

En studie av US Navy’s minröjningsförmåga efter Kuwaitkriget 1991. 

US Navy stötte under Kuwaitkriget 1991 på stora problem då de stod inför en motståndare 
som genomförde asymmetrisk krigföring med hjälp av sjöminor. Resultatet blev två min-
sprängda fartyg och en inställd landstigningsoperation. Detta var inte första gången som USA 
ignorerat betydelsen av att kunna bedriva minkrig. USA håller nu på att transformera sin 
flotta från en renodlad ”Blue Water Navy” till att kunna uppträda i kustnära farvatten. US 
Navy måste därför kunna möta minhotet i dessa farvatten för att den operativa chefen skall få 
tillräckligt med handlingsfrihet med sitt förband. Nya doktriner har utvecklats och erfaren-
heterna från Kuwaitkriget har gjort att man nu prioriterat upp minröjningsförmågan till en 
förmåga som skall innehas av alla enheter i en sjöstyrka, d v s förbandet skall inneha en 
organisk minröjningsförmåga. Detta är ett paradigmskifte jämfört med tidigare exklusiva 
dedikerade minröjningsenheter. Förutsättningen för att inneha denna organiska minröjnings-
förmåga är utveckling av nya tekniskt avancerade minröjningssystem. Uppsatsen beskriver 
hur US Navy’s minröjningsförmåga utvecklats sedan Kuwaitkriget 1991. Fokus ligger på en 
beskrivning av de bakomliggande faktorerna till utvecklandet av det organiska minröjnings-
konceptet samt en teknisk beskrivning av de organiska minröjningssystemet. I uppsatsen 
visas att införandet av ett organiskt minröjningskoncept ökar den operativa chefens 
handlingsfrihet samtidigt som det är viktigt att det dedikerade minröjningssystemet får leva 
kvar. Vidare visas att det är doktrinerna som styrt teknikutvecklingen även om tekniken inte 
ännu hunnit ikapp doktrinerna. 
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ABSTRACT 
During the war in Kuwait in 1991, the US Navy had huge difficulties in defeating an oppo-
nent who used asymmetric warfare using sea mines. The devastating result was that two naval 
ships were seriously damaged by mines and an amphibious assault was cancelled. This was 
not the first time that USA had ignored the importance of Mine Warfare. Changes in the 
world have forced the USA to start transforming their navy from a pure “Blue Water Navy” 
into a navy that can operate in littoral waters. To give the operational commander enough 
freedom of action in this environment, the US Navy must be able to deal with the mine threat 
in these waters. New doctrines have been developed dealing with manoeuvre from the sea to 
objectives inland. The lessons learned from the Kuwait War have resulted in a desire to make 
mine warfare a core capability in the US Navy and making an organic mine countermeasure 
(MCM) capability in expeditionary strike groups. This is a paradigm shift when compared to 
the present separate dedicated MCM capacity. However, organic MCM demands develop-
ment of new advanced MCM systems. This essay describes how the MCM capability in the 
US Navy has developed since the Kuwait War in 1991. The main aim of the essay is to ex-
plain why the US Navy had developed this organic MCM capacity and to describe the techni-
cal MCM system needed for organic MCM. The essay shows that implementation of an or-
ganic MCM concept will increase the commander’s freedom of action even though it is im-
portant that dedicated MCM systems survive and that there is a proper balance between dedi-
cated and organic MCM systems. It also shows that it is doctrine that controls the technical 
developments of new MCM products and not vice versa. There is, however, a risk that the US 
Navy will be short of MCM capability in the short term if dedicated MCM systems is phased 
out before organic MCM systems are fully operational.  
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1. INLEDNING 

1.1 Kuwaitkriget 1991 

Den 24 februari 1991 inleddes markoffensiven i Operation Desert Storm och 
amerikanska trupper ur armén och marinkåren passerade gränsen till Kuwait. General 
Schwarzkopfs plan var att genomföra en kringgående rörelse med 3.e Armekåren 
väster om Kuwait för att kunna skära av reträttvägarna för Irakiska Republikanska 
gardet och slå dessa i ryggen från flanken. Strategin byggde på överraskning, styrke-
överläge och snabbhet. För att denna manöver skulle lyckas var det väsentligt att en 
stor del av de Irakiska styrkorna var bundna till den östra flanken vid kusten. Detta 
skulle ske genom vilseledning, vilket innebar att låta Irakierna tro att de allierade 
skulle genomföra en amfibieoperation med efterföljande kustinvasion från persiska 
viken. En omfattande planering drogs igång av US Navy och ett stort antal övningar 
med amfibiefartyg genomfördes i syfte att framhålla en förestående amfibie-
operation. Chefen för den amerikanska flottan, viceamiral Arthur, gav sin planerings-
grupp initieringsdirektiv att planera för två operationer; ett anfallsföretag mot Ash 
Shuaybah med kodnamnet Desert Saber och ett rädföretag mot ön Faylaka med 
kodnamnet Desert Slash1. 

Den övergripande planen i Operation Desert Saber gick ut på att inledningsvis slå ut 
Irakiska defensiva befästningar längs stranden norr om Ash Shuaybah med flyg. 
Framför allt ville man minimera hotet från Silkworm-missiler (sjömålsrobotar), men 
även artilleripjäser som kunde användas för sjömålsbekämpning. Därefter skulle ett 
minröjningsföretag genomföras syftande till att öppna leder och ett område från 
vilket man kunde inleda kustbeskjutning med slagskepp. Slutligen skulle ett antal 
Marine Expeditionary Bigades (MEB) sättas i land med landstigningsfartyg. 
Avsikten var att snabbt få kontakt med marinkårsstyrkor som stridit sig norrut längs 
kusten. Operationen blev försenad redan på planeringsstadiet och riskerna ansågs 
vara mycket stora. Bland annat var det tiden för minröjning samt minröjnings-
enheternas säkerhet som vållade problem. Detta ledde till att General Schwarzkopf 
tog beslutet att operationen inte skulle genomföras fullt ut, utan genomföras som ett 
vilseledningsföretag och avledningsmanöver. Dock lämnade han option på att det 
skulle kunna bli av om landkriget stötte på mycket hårt motstånd och behövde 
reserver. Operation Saber genomfördes aldrig under Irakkriget, men det operativa 
målet med operationen, att binda Irakiska stridskrafter vid den östra flanken, 
lyckades. 

Avsikten med operation Desert Slash var att öka trovärdigheten för ett kommande 
amfibieanfall hos Irakierna. På operativ nivå syftade operationen till att vilseleda 
Irakiska styrkor i samband med markoffensivens inledande. Inriktningen var att 
hindra Irakierna att i sista minuten omgruppera förband till västra flanken. Det 
taktiska målet med Desert Slash var att inta ön Faylaka i Kuwaitbukten. Operationen 
skulle äga rum två dagar innan markoffensiven och ha karaktären av inledningen till 
det verkliga amfibieföretaget mot fastlandet. De Brittiska minröjningsfartygen som 
deltog i operationen fann inledningsvis inga minor i området, men tvingades att 
avbryta och förflytta sig österut p g a ett ökat robothot från land. Det man inte visste 
var att de Irakiska minfälten låg betydligt längre österut än man förväntat sig och att 
de deltagande fartygen nu manövrerade i minfälten. Resultatet blev att Robot-
kryssaren USS Princeton och minröjningsförbandets ledningsfartyg USS Tripoli 
                                                 
1 Från början benämndes operationen “Desert Dagger”. 
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minsprängdes. Minröjningsfartygen fick eskortera de återstående fartygen i styrkan 
ut ur minfälten. Konsekvensen blev att den ursprungliga tidsplanen inte kunde hållas 
utan ytterligare 18 dygn skulle krävas för att säkerställa en acceptabel risknivå för 
landstigningsoperationen. Prioriteringen blev att få in ett slagskepp i ett minröjt om-
råde för att genomföra kustbeskjutningar mot Faylaka och Ash Shuaybah. Resultatet 
blev att General Schwarzkopf slutligen även ställde in operation Desert Slach.2 (Se 
figur 1, Bilaga 2) 

Under både Desart Saber och Desert Slash spelade minröjningsoperationerna en 
viktig roll. Amiral Arthur fick väga tid gentemot accepterad risknivå under hela 
operationen. Tillgången på kvalificerade minröjningsenheter var begränsad och ofta 
fanns dom i de bakre leden, d v s åtskilt från huvudstyrkan. Sanningen om minfältens 
verkliga omfattning och position framkom först under operationens senare del, och 
då den hårda vägen. 

Minan är ett vapen som väntar, och dess operativa och strategiska effekt skall inte 
underskattas. Genom att Irakierna minerade ett område från vilket man förväntade 
sig ett anfall långt i förväg, förstärkte de sitt försvar. Detta försvar utökades genom 
defensiva befästningar i land vilka även skyddade mineringarna med hjälp av lång-
räckviddiga vapensystem. 

Irak utnyttjade denna synergi mellan minor och andra vapensystem för att förneka 
koalitionens sjökontroll då de redan från börja visste sig vara underlägsna i styrka på 
havet. Detta är ett gott exempel på skillnaden mellan en sjömakt (USA) och en 
kontinentalmakt (Irak). Sjömakten baserar sin strategi på att uppnå Kontroll till sjöss 
(KTS) som en nödvändighet för att kunna uppnå sina mål. Kontinentalmakten å 
andra sidan baserar sin strategi på Sea denial i syfte att förneka en överlägsen sjö-
makts KTS. Framgångsfaktorn vilar på att kunna utnyttja asymmetrin som uppstår 
mellan operationer vilka syftar till KTS och operationer med syfte att förneka att 
KTS kan upprättas.3 

Kuwaitkriget 1991 var inte första gången som US Navy haft stora problem med ett 
minhot som inneburit att man förlorat kontrollen till sjös.  Ytterligare ett talande 
exempel är Rear Admiral Alan E. (Hoke) Smith´s berömda uttalande efter att har 
förlorat sju fartyg och blivit fördröjd i en vecka med 250 fartyg och 50 000 man p g a 
minor utanför Wonsan i Korea 1950: 

”We have lost control of the seas to a nation without a Navy, using pre-World War I 
weapons, laid by vessels that were utilized at the time of the Birth of Christ.” 4 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar  

USA har länge utgått från sin ”Blue water” förmåga, d v s förmåga att kunna genom-
föra operationer fritt till sjöss och kontrollera sjövägarna över haven samt kunna 
agera med luftstridskrafter långt från land. Ursprungligen var det Alfred Thayer 
Mahan som under början av 1900-talet ändrade inriktning på USA:s flotta och förde 
tankarna från kontinentalförsvar till en första klassens slagflotta som uppträder 
globalt.5 Detta arv har levt kvar, vilket inneburit att USA har begränsningar att verka 
                                                 
2 Marvin Pokrant, Dessert Storm at Sea – What The Navy Really Did, (London: Greenwood Press, 

1999), s. 93ff. 
3 Frank Johnsson, C-uppsats Att minröja eller inte minröja…, (Stockholm: Försvarshögskolan, 

Krigsvetenskapliga Institutionen, 2005), s. 41. 
4 The Mine Warfare Association, The lesson that never stays learned, (MINWARA, 

http://www.minwara.org/History_Locker/Lesson_That_Never_Stays_Learned.htm),2006-09-20. 
5 Geoffrey Till, Seapower A guide for the twenty-first century, (London: Frank Cass Publishers, 2004), 

s. 42. 
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i kustnära farvatten. För att framgångsrikt kunna verka kustnära, måste en ”Blue 
water navy” idag markant kunna reducera hoten från landbaserat flyg, sjömåls-
robotar, ubåtar och minor. I praktiken innebär detta att en sådan flotta måste inneha 
betydande förmåga till luftförsvar, ubåtsjakt, ytstrid och minröjning.6 Efter kalla 
krigets slut har USA försökt anpassa sin strategi för att kunna möta dessa hot, 
framför allt har man tagit avstamp i att kunna verka under hot, från havet in mot land 
och vid övergång till land.  

Minhotet är ett av de största hoten mot en sjöstyrka som opererar kustnära. Det in-
ledande exemplet ifrån Kuwaitkriget 1991 visar att USA inte hade förmåga att i 
tillräcklig grad kunna hantera och minimera detta hot. Ser man längre tillbaks i 
historien var detta inte första gången som US Navy hade problem att uppnå kontroll 
till sjöss p g a minor (T ex Korea 1950). Efter 1991 förändrades USA:s syn på 
minkrigföring. Nya doktriner och visioner pekar på att USA i framtida konflikter 
måste ha förmåga att kunna uppträda kustnära med en större sjöstyrka. Erfarenheter 
från Kuwaitkriget har gjort att förmågan till minkrigföring prioriterats upp i USA. 
US Navy och US Marine Corps har tagit fram gemensamma doktriner för hur hotet 
från minor i kustnära farvatten kan minskas. Försvarsindustrin arbetar fram nya 
lösningar för att förbättra minröjningssystemen. Frågan är dock om denna doktrinära 
och tekniska utveckling av minröjning i US Navy verkligen ger den operativa chefen 
bättre möjligheter att verka i kustnära farvatten och i så fall varför? Har US Navy på 
ett bra sätt tagit till sig erfarenheterna från Kuwaitkriget 1991? 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur US Navy’s minröjningsförmåga utvecklats 
sedan Kuwaitkriget 1991 och vilka bakomliggande orsaker som styrt denna 
utveckling för att därigenom kunna identifiera hur detta påverkat den operativa 
chefens möjligheter att möta ett minhot i kustnära farvatten. 

 

För att nå syftet med uppsatsen ställer jag följande frågor: 

1) Hur har den tekniska utvecklingen av minröjningssystemet påverkat den 
operativa handlingsfriheten gentemot de operativa faktorerna tid, rum, styrka 
och risk?  

2) Hur förhåller sig relationen mellan doktrin och teknik vid framtagning av nya 
minröjningssystem, d v s styr doktrinerna den tekniska utvecklingen? 

1.3 Begrepp 

Organisk minröjning innebär att minröjningsförmågan finns inneboende inom ett 
förband vars icke kvalificerade enheter tillsamman bidrar till att minska minhotet för 
hela förbandet genom utnyttjandet av olika tekniska system och sensorer. En vidare 
definition av begreppet återfinns under kapitel 3.2, Organisk minröjning. 

Dedikerad minröjning innebär att minröjningsförmågan finns inneboende på kvalifi-
cerade enheter med minröjning som huvuduppgift. Enheterna finns normalt i ett 
unikt förband med exklusiv ledning. En vidare definition av begreppet återfinns 
under kapitel 3.3, Dedikerad minröjning. 

                                                 
6 Milan Vego, Naval strategy and operations in narrow seas, (London: Frank Cass Publishers, 2003), 

s.185. 
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Med koncept menas en plan för (viss) ny produkt som innehåller de grundläggande 
egenskaperna vilka särskilt utmärker produkten framför andra.7 I denna uppsats avser 
jag använda koncept i betydelsen av de samlade ingående effekterna, komponenterna 
och egenskaperna i ett minröjningssystem. 

Med effekt menas ett resultat av viss (påtaglig) påverkan. I vetenskapliga samman-
hang om något med viss (faktisk el. skenbar) verkan.8 I denna uppsats avser jag 
använda begreppet effekt som samlingsnamn för den påverkan som sker på 
faktorerna rum, styrka, tid och risk. 

Med faktorer menas omständigheter som bidrar till ett visst resultat.9 Med operativa 
faktorer åsyftar jag de faktorer vars effekt påverkar den operativa handlingsfriheten. 

Med system menas ”A collection of components organized to accomplish a specific 
function or set of functions” (IEEE Standard 610.12-1990).10 Detta tolka jag som en 
samling av komponenter vilka är organiserade för att utföra en specifik funktion eller 
mängd liknande funktioner, vilket är det som avses i uppsatsen. 

Med system av system menas ”A set of different systems so connected or related as to 
produce results unachievable by the individual systems alone”.11 Detta tolkar jag som 
ett antal liknande system vilka när de är sammankopplade eller samverkar åstad-
kommer ett resultat bättre än det systemet kan producera självständigt. Det är denna 
tolkning som föreligger i uppsatsen. Med delsystem avser jag ett system som är 
underordnat ett annat system. 

Information är ett omdiskuterat begrepp och kan ha flera betydelser. T ex resultat av 
bearbetade data, urval och summering av olika data, data som har sammanställts av 
människor för att få meningsfull och användbar form. Med information i denna 
uppsatsen menar jag data som blivit bearbetad så att den blivit användbar för besluts-
fattning. 12 

Minkrigföring är ett komplext begrepp med många ingående komponenter. Jämför 
man med begrepp som används i US Navy finner man att alla begrepp inte är till 
fullo översatta. Jag har valt att översätta Mine Warfare (MIW) med minkrigföring. I 
USA innebär minkrigföring strategisk, operativ och taktisk användning av minor och 
minmotmedel, d v s begreppet är indelat i två underavdelningar. Dels minering i 
syftet att minska en motståndares krigföringsförmåga och dels som motåtgärder mot 
en fientlig minering i syfte att öka den egna handlingsfriheten.13 

Den sista underavdelningen brukar benämnas mine countermeasures (MCM). Enligt 
Department of Defence (DoD) definieras MCM som “All methods for preventing or 
reducing damage or danger from mines.”14. En i vissa sammanhang bättre benämning 
på denna underavdelning är Counter Minewarfare (CMW), vilket visar att MCM inte 
bara omfattar motåtgärder i forma av att röja minor, utan även underrättelser i form 
av minsökning och övriga åtgärder för att på alla sätt undvika och minska 
                                                 
7 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O853906, 2006-09-26. 
8 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O140576, 2006-09-26. 
9 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O146234, 2006-11-01. 
10 Annette J Krygiel, Behind the Wizard’s curtain : an integration environment for a system of 

systems, (Washington, D.C: CCRP publication, 1999), s. D-3. 
11 Annette J Krygiel, (1999), s. D-3. 
12 Peter Checkland, Sue Holwell, Information, Systems and Informations systems – making sense of 

the field (West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd, 1998), s. 95. 
13 DoD Dictionary of Military and Associated Terms, 

http://www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict/data/m/03437.html, 2006-10-21. 
14 DoD Dictionary of Military and Associated Terms, 

http://www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict/data/m/03421.html, 2006-10-21. 
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verkningarna av minor15. En metod för att undvika mineringar är dock att genomföra 
minröjning, mine clearence, vilket DoD definierar som ”The process of removing all 
mines from a route or area”.16 

Användandet av ovanstående begrepp är inte helt liktydig i olika amerikanska 
publikationer. I denna uppsats avser jag använda det svenska begreppet Minkrig-
föring i likhet med DoD. I svenska skrifter översätts Organic MCM normalt med 
organisk minröjningsförmåga, vilket dock inte helt stämmer med dess innebörd och 
borde ha översatts med organisk minmotmedelsförmåga. För att inte förvirra läsaren 
och skapa egna begrepp kommer jag därför att använda mig av översättningen min-
röjning och minröjningsförmåga när jag talar om MCM. Läsaren bör dock vara 
medveten om att detta innebär mer än endast fysisk röjning av minor. 

Uppsatsen behandlar olika mintyper i ett mycket generellt perspektiv. Minor kan vara 
förankrade vilket innebär att själva laddningen och sensorerna befinner sig i vatten-
volymen. De kan även vara bottenliggande, vilket innebär att minan är mer svår-
upptäckt. P g a vattens fysikaliska egenskaper behöver laddningsvikten i en mina 
fyrdubblas om djupet dubbleras för att uppnå samma effekt på ytan. D v s 200 kg 
sprängämne på 30 meters djup motsvarar 800 kg på 60 meters djup.17 Detta innebär 
begränsningar i att nyttja bottenliggande minor på stora djup varför förankrade 
minor, vilka är lättare att detektera, är alternativet för att inte bottenminorna skall bli 
ohanterligt stora. Minor delas även upp i avståndsminor och kontaktminor. Avstånds-
minor nyttjar sensorer för t ex akustik, magnetik och tryck för att bringas till 
detonation. Kontaktminor kräver direkt påsegling för att detonera, varför dess endast 
finns som förankrade. Strandförsvarsminor används på små djup vilket innebär att 
liten laddning krävs för att åstadkomma tillräcklig verkan. Minorna är små, lätta och 
kan fällas från land längs med stränder och i hamnar.18 

Expeditionary force (DoD) är en väpnad styrka som är organiserad för att kunna 
utföra en speciell uppgift i ett främmande land.19 

Doktrin är ett begrepp som är svårt att definiera. I Sveriges försvarsmakt definieras 
en doktrin som: ”Ett formellt uttryck för den kunskap och de föreställningar som 
utgör den viktigaste grunden för verksamheten inom det militära försvaret”20. I USA 
är definitionen av en doktrin inte lika formell och förklaras av DoD som: ”Funda-
mental principles by which the military forces or elements thereof guide their actions 
in support of national objectives. It is authoritative but requires judgment in 
application”21. En doktrin kan ses som en professions gemensamma uppfattning om 
vilka principer som gäller avseende hur man genomför strid, uppträder och vad som 
är normal praxis. Detta påverkar i sin tur olika faktorer som taktik, teknik, utbildning 
etc. Doktrinen skall därför, i alla fall i teorin, styra utvecklingen av taktik, teknik och 
                                                 
15 National Academy of Science, Naval Mine Warfare: Operational and Technical Challenges for 

Naval Forces, (Washington D.C: National Academy Press, 2001), s. ES-1, Fortsättningsvis Naval 
Mine Warfare: Operational and Technical Challenges for Naval Forces. 

16 DoD Dictionary of Military and Associated Terms, 
http://www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict/data/m/03419.html, 2006-10-21. 

17 Gregory K Hartman, Scott C Truver, Weapons that wait, (Maryland: United States Naval Institute, 
1991), s. 103. 

18 Försvarsmakten, Fakta om minor, (4.sjöstridsflottiljen, 
http://www.4sjostridsflj.mil.se/article.php?id=1656), 2006-10-30. 

19 DoD Dictionary of Military and Associated Terms, 
http://www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict/data/e/01976.html, 2006-10-21. 

20 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin,  (Stockholm, 2002), s. 9. 
21 DoD Dictionary of Military and Associated Terms , 

http://www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict/data/d/01745.html, 2006-10-21. 
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procedurer vilket sammantaget utgör den grundsyn som alla officerare i den aktuella 
försvarsgrenen måste känna till.22 Jag har valt att använda mig av begreppet doktrin 
enligt den mindre formella definitionen, d v s jag benämner de dokument, visioner 
och planer etc som ligger till grunden för utvecklandet av US Navy’s minröjnings-
förmåga, för doktriner. 

Littoral waters är ett begrepp som är kopplat till USA:s doktrinutveckling. Dels 
menar man området från det fria havet till stranden där man måste ha full kontroll för 
att stödja en operation iland. Dels det landområde innanför stranden som kan stödjas 
och försvaras direkt från havet. Extreme littoral är en ny beteckning som anger den 
fysiska förutsättningen i havsområden med djup mindre än 200 meter. Dessa havs-
områden har såväl för- och nackdelar vid undervattenskrigföring. Extreme littoral 
innebär också att operationer genomförs i trånga hav vilket betyder att förband i land 
kan påverka förband till havs och vice versa. Trånga hav kan kontrolleras av båda 
sidorna i en konflikt.23 I denna uppsats har jag valt att använda den svenska samman-
fattande översättningen Kustnära Farvatten i stället för ovanstående utländska 
begrepp. Detta för att göra det lättare för läsaren att förstå och underlätta översättning 
av begreppen som var för sig tyvärr inte alltid används konsekvent i litteraturen. 

1.4 Avgränsningar 

Som tidigare beskrivits är minkrigföring ett komplext begrepp som består av många 
komponenter och delförmågor. Den ena underavdelningen, minering, är en förmåga 
som i sig kan jämföras med en egen vapengren. I denna uppsats avser jag inte under-
söka denna förmåga. Den andra underavdelningen, minröjningsförmåga (CMW), kan 
enligt Samuel Loring Morison i International Guide to Naval Mine Warfare delas 
upp i fyra övergripande områden: 

1) Self-Protective Measures (SPM), vilket innebär ett fartygs egna motåtgärder 
för att skydda sig i ett minfarligt område, t ex skrovutformning, magnetisk 
status, akustisk signatur, fartreducering etc. 

2) Intelligence preparation of the battlespace (IPB), vilket innebär förberedelser 
inför en minröjningsoperation eller operation i minfarligt område. Sjö-
mätning, kartering, miljödatainsamlig, underrättelser om motståndarens 
mineringsförmåga etc. 

3) Deterrence and prevention, vilket innebär att avskräcka och förhindra mot-
ståndaren från att minera. Detta kan göras genom visad närvaro, förhindra 
motståndaren från att kunna löpa ut med minfartyg alternativt förstöra mot-
ståndarens minor i förråd innan de hamnar i vattnet. 

4) Surveillance and reconnaissance operation, vilket innebär att man minsöker, 
detekterar, positionerar, klassificerar, och identifierar minor. Alternativt att 
hitta områden med svåra eller gynnsamma minröjningsförhållanden. Detta 
leder i sin tur till röjning av minorna, genombrytning av en minlinje eller 
undvikandet av minerade område.24 

I denna uppsats avser jag endast avhandla punkten 4. Det är uppgifterna under denna 
punkt som lett till den teknikutveckling som just nu pågår i US Navy när det gäller 
                                                 
22 Nils Marius Rekkedal, Modern krigskonst – militärmakt i förändring, (Stockholm: 

Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga Institution, tredje reviderade upplagan, 2004), s. 431. 
23 Christopher Werner, Den blå boken - Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, 

(Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 70. 
24 Samuel Loring Morison, International Guide to Naval Mine Warfare, (Washington DC: King 

Communications Group, 2000), s.531. 
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framtagandet av nya minröjningssystem. Övriga punkter är förvisso en förutsättning 
för en lyckad minröjningsoperation eller operation i minfarligt område, men faller 
här utanför syftet med uppsatsen. 

I US Navy delar man in vattenområdena för minkrig i fem olika djupzoner eller 
regioner: 

1) Deep Water (DW), djupare än 90 meter. Minor här är företrädesvis för-
ankrade, dock kan det finnas bottenminor även här. 

2) Shallow Water (SW), mellan 12 och 40 meter. Här återfinns både minor 
som är bottenliggande och förankrade. 

3) Very Shallow Water Zone (VSW), mellan 3 och 12 meter. Bottenliggande, 
förankrade, kontrollerade och begravda minor återfinns i denna zon. 

4) Surf Zone (SZ), djup mindre än 3 meter och brytande vågor. Strand-
försvarsminor, kontrollerbara minor, begravda minor och andra hinder kan 
påträffas. 

5) Craft Landing Zone (CLZ), själva stranden. Samma mintyper som i SZ med 
tillägget av konventionella landminor.25 

Denna uppsats kommer endast att behandla minkriget i DW och SW (området 
djupare än 12 meter). Övriga zoner är i hög grad intressanta att hantera vid över-
gången från havet till land och är en utmaning för utvecklingen av ny teknik. US 
Marines genomför idag forskning för minkrig i SZ och CLZ. Då uppsatsen framför 
allt avser att avhandla U.S Navy, har jag valt att utelämna dessa zoner. Flera av de 
system som presenteras i uppsatsen har dock förmåga att verka även i VSW. 

Uppsatsen avhandlar tiden efter 1991 fram till 2006. Beträffande vapensystemen 
diskuterar jag både de system som finns tillgängliga idag och de som är under ut-
veckling för att bli operativa under perioden som US Navy benämner Far-Term, 
d v s 2006-2016. Uppsatsen behandlar inte de system som idag endast befinner sig på 
forsknings och försöks stadiet, d v s system som inte är planerade att implementeras i 
US Navy under denna tidsperiod. 

1.5 Antaganden 

En del av de system som ingår i det organiska minröjningskonceptet befinner sig 
ännu på projektstadiet och är därför idag inte operativa. Det är svårt att förutsäga 
framtiden med avseende på eventuella neddragningar i den amerikanska försvars-
budgeten eller omstrukturering av de strategiska målsättningarna. Med andra ord vet 
vi idag inte om dessa system kommer att bli operativa. För att kunna nå syftet med 
denna uppsats antar jag dock att systemen kommer att bli operativa inom en inte allt 
för avlägsen framtid. 

Uppsatsen vänder sig i första hand till officerare och lärare som genomgått högre 
utbildning vid Försvarshögskolan. Detta innebär att en del begrepp och uttryck antas 
vara kända för läsaren varför dessa ej förklaras närmre. 

                                                 
25 Director Expeditionary Warfare, U.S. Naval Mine Warfare Plan, fourth edition, (Washington DC: 

N75, http://www.exwar.org/Htm/ConceptDocs/Navy_USMC/MWP4thEd/contents.htm, 1999), 
Appendix H. Mine Warfare Depth Regimes, Fortsättningsvis U.S. Naval Mine Warfare Plan, fourth 
edition. 
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1.6 Metodredovisning 

Den metod jag avser att använda i uppsatsen är inledningsvis deskriptiv för att 
beskriva olika minröjningssysystem som sedan kvalitativt analyseras genom en 
begränsad fallstudie. För att sätta in läsaren i problemet som skall undersökas inleder 
jag uppsatsen med en fallbeskrivning från Kuwaitkriget 1991. Denna fallbeskrivning 
används även senare för att exemplifiera vissa begrepp och förhållningssätt gentemot 
minkriget. Fallet kommer även att tas upp under det reflekterande avsnittet i slutet av 
uppsatsen för en generell ”fiktiv fallstudie” om hur US Navy skulle ha hanterat 
situationen med hjälp av organisk minröjningsförmåga. 

Den empiriska delen beskriver de minröjningskoncept som finns eller är under 
framtagning i US Navy. Här beskrivs även de bakomliggande orsakerna, d v s strate-
gierna i form av doktriner, till att man utvecklat ett nytt koncept. Uppdelningen av 
systemen är tvådelad i likhet med hur de hanteras i US Navy. Dels beskrivs det nya 
organiska minröjningskonceptet och dels beskrivs det nuvarande ”klassiska” 
dedikerade minröjningskonceptet. Jag drar i dessa två underkapitel slutsatser om 
respektive koncept direkt i empirin för att inte hamna på detaljnivå senare i analys-
delen. 

För att kvalitativt kunna genomföra en analys av US Navy’s minröjningsförmåga 
beskriver jag fyra stycken urvalsfaktorer rum, styrka, tid och risk. Dessa används 
senare som mätfaktorer för att kunna analysera hur de olika tekniska systemen 
påverkar den operativa chefens handlingsfrihet i olika minröjningsscenario. De 
scenarier jag använder mig av är av generell karaktär och jag anser dessa vara typ-
specifika för de olika miljöer som minröjning kan behöva ske i.  

I uppsatsens analys studerar jag USA:s utvecklade minröjningsförmåga i de olika 
typscenarierna mot urvalsfaktorerna rum, styrka, tid och risk. Analysen fördjupas 
därefter genom att mer specifikt se hur minröjningsförmågans utveckling påverkat 
handlingsfriheten genom styrkan och rummet. Avsikten är att se hur den tekniska 
utvecklingen mot organisk minröjningsförmåga påverkar handlingsfriheten jämfört 
med enbart dedikerad minröjningsförmåga. Syftet är här inte att jämföra de två 
koncepten mot varandra, utan metoden går ut på att använda dedikerad minröjning 
som referens för att se till vilken grad handlingsfriheten ökar med införandet av ett 
organiskt minröjningssystem. 

I den avslutande diskussionsdelen sammanställer jag analysresultaten genom att 
svara på frågeställningarna. I reflektionsdelen för jag det fiktiva resonemanget om 
Kuwaitkriget. Jag kommer även att föra en reflekterande diskussion om US Navy’s 
verkliga minröjningsförmåga idag, sårbarheter i organiska minröjningssystem samt 
reflekterar över hur Sverige med en Visbykorvett kan bidra till att vara en del i ett 
organiskt minröjningskoncept, vilket även leder in ämnet på vidare forskning. 

Uppsatsens validitet, d v s om uppsatsen verkligen undersöker det den avser under-
söka, bedömer jag vara hög. Uppsatsen beskriver väl utvecklingen inom amerikansk 
minröjning sedan Kuwaitkriget. Reliabiliteten, d v s om undersökningen görs på ett 
tillförlitligt sätt, kan diskuteras då det är svårt att kvalitativt mäta faktorerna rum, 
styrka, tid och risk. En ny studie i ämnet med andra källor som grund för faktorerna 
skulle kunna ge ett annat utfall. 

Författaren är i grunden själv minör i svenska marinen vilket innebär en styrka i 
empirin genom sakkunskap. Faktorerna används konsekvent inom uppsatsen, och 
författarens närhet till ämnet innebär även en fördel p g a möjlighet till källkritisk 
verifiering. Det slutliga resultatet anses därför ha en god tillförlitlighet. 
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1.7 Uppsatsens uppbyggnad 

Uppsatsen är uppdelad i tre huvuddelar. Kapitel två utgör uppsatsens teoridel, kapitel 
tre behandlar empirin och kapitel fyra till sex hanterar analysen och ger genom 
diskussion svar på de ställda frågorna. 

I det andra kapitlet beskriver jag betydelsen av ett antal operativa faktorer i syfte att 
få läsaren att förstå innebörden av begreppen och konkretisera viss mätbarhet i dessa. 

Det tredje kapitlet inleds med att bakgrunden och tillkomsten av konceptet organisk 
minröjning beskrivs. Konceptet beskrivs sedan ur ett tekniskt perspektiv. Även det 
”klassiska” dedikerade minröjningskonceptet beskrivs ur ett tekniskt perspektiv. 
Generella slutsatser dras från de tekniska beskrivningarna i syfte att underlätta ana-
lysen senare. 

I kapitel fyra beskriver jag tre generella typiska minröjnigsscenario vilka senare 
används under analysen. Detta för att läsaren skall få en förståelse över de komplexa 
miljöer inom vilka minröjningsinsatser kan ske. 

I analysdelen under det femte kapitlet ställer jag de slutsatser jag dragit under empirin 
mot de mätbara faktorerna rum, styrka, tid och risk i de tidigare beskrivna 
scenarierna. Syftet är att söka svar på frågeställningarna. 

I det sjätte och avslutande kapitlet genomförs en diskussion syftande till att svar på 
frågeställningarna och bringa klarhet i undersökningen av problemställningen. Här 
genomförs bl a reflektion om Kuwaitkriget 1991 och hur en svensk Visbykorvett 
passar in i ett organiskt minröjningskoncept. 

En sammanfattning av uppsatsen i sin helhet och förslag till vidare forskning görs 
allra sist. 

1.8 Material och källkritik 

Det forskningsmaterial som används i uppsatsen kommer i huvudsak från 
amerikanska källor. Detta är naturligt då avhandlingen behandlar amerikanska 
system och doktriner, dock kan det innebära att viss tendens återfinns i källmaterialet 
vilket kan innebära att reliabiliteten nedgår något. 

Beskrivningen av de operativa urvalsfaktorerna baseras i huvudsak på Milan Vegos 
Operational Warfare. Kompletteringar har även gjorts utifrån Försvarsmaktens 
Doktriner för att på ett bra sätt kunna definiera faktorerna på svenska. Vego är en 
internationellt erkänd militärteoretiker varför jag anser att teoridelens reliabilitet är 
hög. Empirin bygger inledningsvis på studier av olika amerikanska doktrinära 
dokument. Dessa dokument är utgivna från högsta myndigheterna inom US Navy 
och US Marine Corps samt undertecknade av dess chefer. Doktrinerna har lästs 
parallellt med Nils Marius Rekkedals Modern krigskonst för att kritiskt granska och 
jämföra tolkningarna av dessa. De tekniska beskrivningarna i empirin bygger före-
trädesvis på två källor. Dels U.S. Naval Mine WarfarePlan (US Navy) och dels på 
Naval Mine Warfare: Operational and Technical Challenges for Naval Forces 
(National Academy of Science). Dessa två dokument är oberoende av varandra och 
är utgivna av olika myndigheter vilket gör att uppgifterna kunnat verifieras på ett bra 
sätt. Verifiering av materialets trovärdighet har även gjorts med källor från Internet. 
De scenarier som presenteras bygger dels på en studie av Len Gollobin, National 
Defense Industrial Association (NDIA) Mine Countermeasures Support Ship (MCS) 
Study, vilken beskriver ett antal generella minröjningsscenario. Dessa har fusionerats 
med Samuel Loring Morisons International Guide to Naval Mine Warfare, i vilken 
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han beskriver motsvarande scenarier. Miljöaspekterna i scenarierna har slutligen 
befästs genom studier av erkända militärteoretikers verk. 

Närheten till källorna varierar. Mycket litet material om materiellsystem och 
doktriner finns utgivet i närtid. För att få en ökad bredd och möjlighet att verifiera 
uppgifter med andra källor har jag därför valt att använda mig av källor från omkring 
år 2000. Dessa källor har även verifierats med Internetkällor av senare datum där det 
varit möjligt. Jag anser att bristen på närhet i tid till källorna snarare ökat uppsatsens 
reliabilitet genom det ökade utbudet på material. Det material som hämtats från 
Internet kommer från väl vedertagna adresser och utgivare, t ex US Navy’s hemsidor 
och etablerade tidskrifter. Jag anser därför att äktheten och oberoendet i detta 
material är god. Dock kan vissa tendenser förekomma vilket författaren är medveten 
om. Största delen av materialet i uppsatsen är skrivet på engelska vilket kan innebära 
att vissa tolkningar gjorts annorlunda än som avsetts. Jag anser dock inte detta vara 
något problem då lexikon använts fortlöpande under arbetet. 

1.9 Forskningsläget 

När det gäller studier av USA:s minröjningsförmåga tar denna uppsats ansats från 
Frank Johnssons C-uppsats Att minröja eller inte minröja…. Han visar att US Navy 
historiskt sett haft stora svårigheter att möta hotet från sjöminor i kustnära farvatten 
mot en motståndare som valt att använde använda sig av denna typen av asymmetrisk 
krigföring. En av anledningarna till detta är att det har rått obalans i den amerikanska 
flottan p g a deras offensiva strategi samt den dimensionerande förmågan att verka 
ute på oceanerna. USA har inte haft negativ inställning till minkrigföring, däremot 
har det ansetts vara ett underordnat system i förhållande till de mer offensiva 
systemen. Detta har medfört att US Navy tidigare tvingats till ett reaktivt beteende då 
de stått inför ett reellt minhot.26 Lärdomarna från Kuwaitkriget samt den ökade 
insikten om att morgondagens konflikter sannolikt kommer att utspela sig i kustnära 
farvatten har gjort att USA nu försöker lyfta fram minkrigsförmågan som en av 
huvudförmågorna i dagens Expeditionary Strike Forces. Samuel Loring Morison har 
i sitt verk International guide to Naval Mine Warfare från år 2000 beskrivit hur ett 
amerikanskt framtida minvapen skulle kunna se ut. Han beskriver dock mer i vilka 
miljöer som ett framtida minröjningssystem skall verka i och under vilka förut-
sättningar. Tekniken och dess betydelse beskrivs endast ytlig.27 Skapandet av nya 
doktriner och visioner tillsammans med forskning och framtagandet av nya materiell-
system för minröjning skall göra USA beredd att möta ett framtida minhot. Den 
tekniska utvecklingen som skett det senaste decenniet möjliggör nya lösningar att 
möta ett minhot, samtidigt som taktiken och operationskonsten förändras för att 
kunna utnyttja denna nya teknik. Denna uppsats avser belysa amerikansk minkrigs-
utveckling och tar sitt avstamp i ovanstående tidigare forskning. 

2. OPERATIVA URVALSFAKTORER 
Syftet med uppsatsen är att se hur US Navy’s minröjningsförmåga utvecklats sedan 
1991. För att kunna se hur denna utveckling påverkat den operativa chefens 
handlingsfrihet kommer jag att mäta denna genom att titta på vissa specifika faktorer, 
vilka tillsammans eller enskilt ger viss effekt på handlingsfriheten. För att beskriva 
denna effekt finns det därför behov att se vilka faktorer som påverkar effekten och 
                                                 
26 Frank Johnsson, C-uppsats Att minröja eller inte minröja…, (Stockholm: Försvarshögskolan, 

Krigsvetenskapliga Institutionen, 2005), s. 53. 
27 Samuel Loring Morison, (2000), s. 525ff. 
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hur dessa faktorer påverkas i olika situationer (scenarier). Vid planering av en 
operation behöver man ta hänsyn till flera faktorer. I ett givet operationsområde är 
det framförallt faktorerna Time (Tid), Space (Rum) och Force (Styrka) som den 
operativa chefen behöver ta hänsyn till.28 Dessa operativa faktorerna är nära 
sammankopplade och har ett inbördes dynamiskt förhållande. Den operativa chefens 
uppgift är att balansera faktorerna och ställa denna balansgång mot de risker som 
uppstår när en faktor framför en annan prioriteras.29 Målsättningen med balans-
gången är att skapa sig ökad handlingsfrihet i operationsområdet vilket krävs för att 
kunna möta oförutsedda situationer, ta initiativ och utnyttja eller fullfölja en in-
ledande framgång.30 Operativ handlingsfrihet syftar till att ge strategiska, operativa 
och taktiska fördelar. Till detta bidrar bland annat tempot, vilket innebär att man 
aktivt utnyttjar tiden till att komma innanför motståndarens beslutscykel. Operativ 
handlingsfrihet innebär även att den operativa chefen måste kunna hantera rums-
aspekten i samtliga arenor och dimensioner.31 I denna uppsats avser jag undersöka 
hur minhotet hanteras av US Navy i sjöarenan och vilka konsekvenser detta får på 
den operativa handlingsfriheten. 

2.1 Tid 

”Tid är ett begrepp kring vilken hela vår tillvaro är uppbyggt, men som likväl är 
nära nog omöjligt att definiera i logiska termer utan att förutsätta att det redan är 
definierat. På motsvarande sätt som en längd anger avståndet mellan två punkter i 
rummet, anger tiden ett avstånd mellan två händelser, antingen de sker i samma 
punkt eller inte.”32 

Tid är en faktor som påverkar nästan all verksamhet i krig. Tidsfaktorn skall gynna 
den egna sidan medan motståndaren skall hamna i tidsnöd. Tid är en även en viktig 
faktor på operativ nivå när ett motanfall skall sättas in på exakt rätt tid för att få 
största möjliga verkan, d v s timing.33 Timingen är nära besläktad med tidsfaktorn, 
med den skillnad att den kan kontrolleras.34 Även tempot är viktigt när man skall 
utnyttja tidsfaktorn för egen del. Ett agerande som präglas av ett högre tempo än 
motståndaren förväntar sig, leder ofta till att överraskning kan uppnås. En högre chef 
som gör en riktig tidsbedömning ger även handlingsutrymme för underlydande och 
skapar förutsättningar för uppdragstaktik.35 Vid genomförandet av gemensamma 
operationer måste hela tidsrummet hanteras. Detta kan delas in i ett långt 
tidsperspektiv som styrs av det viljestyrda slutläget och operationens mål, det korta 
tidsperspektivet vilket hanterar händelser i nutid samt det medellånga tids-
perspektivet som samordnar de operativa målen med det som händer i nuet.36 Tid är 
den mest kritiska och dyrbaraste faktorn vid krigföring. Till skillnad från rummet, 
som kan återtas, kan förlorad tid aldrig återskapas. Dagens teknologiska utveckling 
har dessutom ytterligare förstärkt tidsfaktorns betydelse genom kommunikations-
system, långräckviddiga sensorer och vapensystem.37 

                                                 
28 Milan Vego, Operational Warfare, (Norfolk: VA: Joint Armed Forces Staff College, 2000), s. 29. 
29 Milan Vego, (2000), s. 79. 
30 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, (Stockholm: Fälth & Hässler, 2005) s. 39 
31 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer (Stockholm: Fälth & Hässler, 2005), s.80. 
32 Nationalencyklopedinhttp://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=327420, 2006-09-06. 
33 Widén Jerker, Ångström Jan, Militärteorins grunder, (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s.137. 
34 Milan Vego, (2000), s. 54. 
35 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, (2005) s. 37. 
36 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, (2005) s. 75. 
37 Milan Vego, (2000), s. 48-56. 
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2.2 Rum 

För att kunna gruppera, omgruppera, manövrera och koncentrera en större sjöstyrka 
under en operation, behövs tillräcklig mycket handlingsfrihet i rummet. En mot-
ståndare kan bestrida eller förneka ens sjöstyrka denna handlingsfrihet i rummet 
genom t ex minor. För en angripare är målsättningen att öka rummet så fort som 
möjligt medan försvararen försöker bevara kontroll över rummet och försena eller 
förneka angriparens målsättning. Tiden är därför till försvararens fördel då an-
griparens anfallskraft sannolikt kommer att minska över tiden.38 Många militära 
operationer har slutligen misslyckats, tagit för lång tid eller förbrukat för mycket 
resurser då rumsfaktorn har negligerats.39 Ett exempel på detta såg vi i det inledande 
scenariet Operation Desert Slash. Minröjningsförmågan i ett område med ett för-
väntat minhot påverkas således av rumsfaktorn. 

2.3 Styrka 

Med styrka avses normalt den militära styrkeförmågan. Denna innehåller inte enbart 
te x en sjöstyrka, utan bygger även på logistik, personal och materiel som behövs för 
att uppnå ett bestämt mål. Dessa fysiska element är mätbara och kan kvantifieras. Det 
finns dock ytterligare element i styrkefaktorn som inte lika lätt kan kvantifieras 
såsom träning, ledarskap, moral, disciplin, motivation etc, men som dock måste 
övervägas vid planering av en operation. Styrkan påverkas under operationen även 
av yttre faktorer såsom den fysiska miljön, vattenförhållanden och väder, vilket 
måste tas i beaktande.40 Vid utvecklande av ett nytt koncept påverkas detta av ovan-
stående element. Detta gör att den operativa handlingsfriheten till del beror på vilken 
nivå förbandet har avseende den inneboende styrkeförmågan att uppnå det bestämda 
målet. Följden blir att skillnader finns mellan ett väl etablerat koncept gentemot ett 
nyligen framtaget koncept. 

Styrkeförhållanden mellan två parter är ett relativt begrepp och bygger på fördel-
ningen och utnyttjande av elementen som nämnts ovan. Ett exempel är balansen 
mellan organisk minröjningsförmåga och dedikerad minröjningsförmåga inom ett 
förband. Ett annat exempel på detta är den asymmetri som uppstod mellan 
kontinentalmakten Irak och US Navy under Kuwaitkriget som tidigare beskrivits. 
Här lyckade en motståndare med mycket små marina resurser relativt US Navy 
inskränka USA handlingsfrihet i rummet med hjälp av minor.  

2.4 Risk 

En risk är möjlighet till negativ utveckling eller negativt resultat av visst skeende etc. 
Särskilt i fråga om (påbörjande av) handling som kan få negativt resultat.41 Force 
Protection (den egna styrkans säkerhet), skall baseras på riskhantering, d v s hur man 
hanterar riskerna och inte på att helt eliminera riskerna. Förluster, övervägda eller 
oavsiktliga, är verkligheten i militära operationer och försöker man helt att undvika 
dessa kan det mycket väl inverka negativt på uppdragets utförande. Det är därför 
nödvändigt att överväga riskerna omsorgsfullt.42 Ett sätt att minska riskerna är att 
hela tiden sträva efter god informationshantering. Saknas relevant information måste 
antaganden göras, vilket kan innebära vissa (ökade) risktagningar om tempot inte ska 
                                                 
38 Milan Vego, (2000), s. 85. 
39 Milan Vego, (2000), s. 33-42. 
40 Milan Vego, (2000), s. 59-60. 
41 Nationalencyklopedin, (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O299312), 2006-09-06. 
42 NATO, Allied Joint Operations (AJP-3), (unclassified, September 2002), s. 5-20:5088. 
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förloras.43 Överväganden om risktagning måste hela tiden prövas mot de effekter 
man uppnår. Vid beaktandet av de stridsekonomiska faktorerna kan det därför bli 
nödvändigt att ta extra risker p g a avsaknad av förband. Faktorn risktagning är 
väsentlig vid planering av en operation som innefattar minröjning. Den operativa 
chefen måste ta ställning till i vilken grad (d v s hur noggrant) han avser röja för 
förbandet. En hög grad av minröjning ger högre säkerhet, d v s liten risktagning för 
förbandet. Å andra sidan tar det lång tid, vilket kan leda till att andra operativa 
faktorer påverkas negativ. Beaktandet av risktagning vid en minröjningsoperation är 
tvådelad. Å ena sidan kan man avse risken som det minröjande förbandet utsätter sig 
för. Å andra sidan kan risken för efterföljande förband avses. Jag avser att analysera 
och diskutera båda dessa aspekterna på risktagning. 

2.5 Slutsatser 

Ovanstående faktorer är alla av stor betydelse då man står inför ett minhot. Målet 
med minröjning är att skaffa sig handlingsfrihet i rummet. Det område som man 
avser röja är tätt kopplat till tidsfaktorn som ökar ju mer utrymme man vill tillskansa 
sig. Minskar man tidsfaktorn i samma område ökar man samtidigt risktagningen. Ett 
alternativ att minska risktagningen under samma förutsättningar är då att ändra 
styrkan. Jag menar att dessa fyra faktorer tillsammans påverkar effekten av 
minröjningsförmågan hos ett förband vilket i sin tur påverkar den operativa chefens 
handlingsfrihet. För maximal handlingsfrihet är det således önskvärt att kunna 
minröja så stort område som möjligt på så kort tid som möjligt med minimala 
resurser och med största noggrannhet för att minska risken. 

Under analysdelen i uppsatsen kommer jag att använda dessa fyra operativa faktorer 
för att undersöka hur US Navy’s tekniska utveckling av minkrigssystemet påverkar 
den operativa chefens handlingsfrihet. 

3. MINRÖJNINGSFÖRMÅGANS UTVECKLING I US NAVY 

3.1 Bakomliggande faktorer 

US Navy har under 1900-talet haft stora svårigheter att möta hotet från sjöminor i 
kustnära farvatten. En av anledningarna är att det råder en obalans i den amerikanska 
flottan på grund av att deras marina strategi har haft ett offensivt syfte samt att flottan 
varit dimensionerad till att verka på oceanerna. Minkrigföring har ansetts vara ett 
underordnat system i förhållande till mer offensiva system.44 Sedan början av kalla 
kriget har minst 14 amerikanska fartyg skadats eller sänkts av minor i småskaliga 
mineringar. Skadorna har kostat U.S Navy över hundra miljoner dollar bara under de 
sista 20 åren. Tittar man på skadorna från det inledande exemplet under Kuwaitkriget 
blev utfallet att USS Princton utlöste en bottenavståndsmina typ Manta, kostnad ca 
$10 000, vilken orsakade skador för ca $24 miljoner. USS Tripoli träffade en 
förankrad kontaktmina typ LUGM-145, kostnad ca $1 500, vilken orsakade skador 
för nästan $3,5 miljoner.45 Dessa tidigare bittra erfarenheter tillsammans med de nya 
konflikternas karaktärer har fått USA att tänka om vad det gäller minkrigföring. 

År 1992 publicerades en ny amerikansk marin strategi med namnet …From the Sea. 
Detta doktrindokument har fått stora konsekvenser för hur USA:s flotta och marin-
kårer ser på konflikter och krigföring, särskilt när det blir aktuellt med makt-
                                                 
43 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer (2005), s.42. 
44 Frank Johnsson, (2005), s. 53. 
45 U.S. Naval Mine Warfare Plan, fourth edition, appendix A. Mine Threat Overview. 
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projicering från havet in på land. Strategin innebar ett klart brott mot den 
amerikanska traditionen som baserades på Alfred T Mahans sympatier för 
operationer på världshaven. År 1994 utkom en ny version av denna doktrin med 
titeln Forward… From the Sea. I denna utgåva har man tagit hänsyn till den ökade 
förståelsen för vad USA:s marina kapacitet i framtiden kan bidra med i samband med 
amerikansk säkerhetspolitik och strategi. Doktrinen är att så kallat White Paper och 
publicerades av U.S. Naval Service undertecknat av Secretary of the Navy, The Chief 
of Naval Operations och Commandant of the Marinecorps, det vill säga de tre 
ledande inom US Navy.46 Doktrinen talar om fem fundamentala och varaktiga roller: 
Projection of power from sea to land, sea control och maritime supremacy, strategic 
deterrence, strategic sealift, och forward naval presence.47 Man lägger i doktrinen 
särskild vikt vid förmågan att projicera kraften från havet till land i kustnära farvatten 
samt att utnyttja den kustnära geografin till egen fördel redan tidigt i ett operations-
område. 

Den nya strategi som dessa dokument påmanar förutsätter ett intimare samarbete 
mellan US Marine Corps och US Navy samt därtill ett nytt sätt att se på marina 
operationer. Naval Doctrin Command tog därför fram en doktrin i form av ett 
concept paper i syfte att starta en debatt, få nya uppslag och påbörja experi-
menterande.48 Doktrinen är känd som Operational Maneuver From the Sea 
(OMFTS) och publicerades av Headquarters Marine Corps 1997 undertecknat av 
Commandant of the Marinecorps. OMFTS kan sägas vara ett ”äktenskap” mellan 
manöver- och sjökrigföring. På samma sätt som vid manöverkrig på land skall 
OMFTS vara en dynamisk krigsform där både traditionell sjökrigföring och amfibie-
operationer ingår.49 Kärnan i OMFTS är att kunna manövrera marina styrkor på en 
operativ nivå. Landstigningsstyrkorna skall inte behöva utnyttja stränderna i den 
omfattning som man tidigare gjort vilket ledde till en stridspaus, utan istället direkt 
slå mot motståndarens Center of Gravity (CoG). Detta skall ske ”sömlöst” oavsett 
om anfallsmålen ligger vid kusten eller i inlandet. Klassiska utmattningsstrider skall 
undvikas. Sjöstyrkan, från vilken anfallsföretaget utgår, skall vara grupperad kust-
nära utan att vara sårbar för motståndarens sjö- eller landstridskrafter.50 Nedan-
stående liknelse anser jag beskriva OMFTS på ett bra sätt: 

”[…]en amerikansk önskan om att kunna genomföra en modern form av Blitzkrieg 
from the sea där man skaffar sig flera optioner och samtidigt försöker undvika 
klassiska ”utmattningsstrider”[…]”51 

Konceptet med OMFTS är i sig inte helt nytt. Ett klassiskt exempel på OMFTS var 
när man intog Seoul under Koreakriget 1950. Det nya är tonvikten på nya 
teknologier, vilka skall ge små enheter oöverträffad styrka och tillåta ett högt tempo i 
alla miljöer.52 För att kunna genomföra OMFTS omnämner man ett antal väsentliga 
förmågor som måste utvecklas och förbättras. En av dessa är minröjningsförmågan. 
Här trycker man särskilt på minsökning, minpositionering, minröjning och 
precisionsnavigering. Det jag anser vara det mest intressanta är att man talar om 
förmågan ”in-stride breaching”, vilket innebär en ”offensiv” minröjningsförmåga 
under själva operationen från sjöss till land.53 Fram till 1999 prioriterades ut-
                                                 
46 Nils Marius Rekkedal, (2004), s.310-311. 
47 Department of the Navy, Forward… From the Sea, (Washington, DC, 1994), s.10. 
48 Headquarters Marine Corps, Operational Maneuver From the Sea, (Washington DC, 1997), s.1, 

Fortsättningsvis Operational Maneuver From the Sea. 
49 Nils Marius Rekkedal, (2004), s.310-312. 
50 Operational Maneuver From the Sea, s.5-6. 
51 Nils Marius Rekkedal, (2004), s.310-313. 
52 Operational Maneuver From the Sea, s.4. 
53 Operational Maneuver From the Sea, s.13. 
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vecklingen av teknologi vid framtagning av nya fartygstyper medan man till mindre 
del värderade det ökade minhotet som följer av att operera i kustnära farvatten. Man 
kan inte operera 150 distansminuter från land och samtidigt understödja förbanden 
iland på ett godtagbart sätt. Denna insikt gjorde att US Navy i början på 2000-talet 
avbröt ett påbörjat projekt med framtagandet av den nya jagarklassen DD-21. 
Samtidigt inleddes studier med att ta fram ett nytt fartygskoncept som benämndes 
Street Fighter, vilket skulle kunna möta de nya kraven på kustnära uppträdande 
enligt OMFTS.54 Street Fighter konceptet utmynnade slutligen i projektering och 
utprovning av ett Littoral Combat Ship (LCS), vilket skall utgör stommen i US 
Navy’s framtida förmåga att kunna verka i kustnära farvatten med hjälp av stealth 
teknologi och obemannade undervattenssensorer.55 

Återverkningen av ovanstående strategiska koncept blev en nu alltmer omnämnd 
vision vid namn Sea Power 21. Denna beskriver hur US Navy skall ”transformeras” 
för att kunna passa in i 2000-talets globala hotbild. Visionen bygger på tre funda-
mentala koncept: Sea Strike, Sea Shield, och Sea Basing. Sea Strike bygger på för-
mågan att kunna utöva en kraftfull offensiv förmåga från havet och in i land med 
hjälp av sammankopplade sensorer och vapensystem. Sea Shield innebär en globalt 
defensivt trygghet skall skapas genom nationellt försvar, oavbruten tillgång till kust-
nära farvatten och skydd för egna styrkor långt in över land. Sea Basing skall öka 
den operationella uthålligheten och oberoendet för sammansatta förband som verkar 
från havet. Detta skall göras genom att nyttja samverkande, lättrörliga och säkra 
suveräna plattformar från vilka möjlighet till Sea Strike skall utgå. Tanken med 
visionen är att nyttja US Navy’s inneboende och tillkommande förmågor på ett nytt 
innovativt sätt så snart som möjligt, för att på detta sätt skapa en aldrig tidigare 
skådad marin styrka.56 

Sedan Gulfkriget 1991 har US Navy Och US Marine Corps publicerat en serie av 
Mine Warfare Plans för att utveckla medvetenheten och attityden till minkrig. Dessa 
har även verkat som ett forum för att presentera en vision för hur de sjöburna 
styrkorna skall kunna genomföra minering och minröjning i dagens och mor-
gondagens hotmiljöer.57 1999 reviderades denna minröjningsdoktrin till följd av 
utgivandet av Forward… From The Sea och OMFTS. Doktrinen benämns U.S. Naval 
Mine Warfare Plan Fourth Edition, Programs for the New Millennium och är under-
tecknat av Chief of Naval Operations och Commandant of the Marine Corps.58 Den 
fjärde utgåvan innehåller ett Concept of Operations som beskriver tankegångarna för 
hur man skall utveckla teknologier, plattformar och utbildning för att möta fram-
tidens minröjningskrav. Framför allt lyfter man i denna utgåva fram omsvängningen 
och utvecklingen från dedikerad minröjning (DMCM)59 till organisk minröjning 
(OMCM)60 med ”in-stride”61 förmåga. Just denna brytning anser jag vara ett stort 
                                                 
54 Nils Marius Rekkedal, (2004), s.313-315. 
55 Global Security, Littoral Combat Ship - Concept of Operations, (Navy Warfare Development 

Command, February 2003, 
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2003/LCSCONOPS.htm ), 2006-10-27. 

56 Vern Clark, “Sea Power 21 Series—Part I Projecting Decisive Joint Capabilities”, (artikel i U.S. 
Navy Proceedings, October 2002, 
http://www.navalinstitute.com/Proceedings/Articles02/proCNO10.htm), 2006-10-22. 

57 U.S. Naval Mine Warfare Plan, fourth edition, Mine Warfare for the New Millennium. 
58 U.S. Naval Mine Warfare Plan, fourth edition, Foreword. 
59 Dedicated Mine Counter Measures. 
60 Organic Mine Counter Measures. 
61 ”In Stride” förmåga innebär möjlighet att kunna genomföra minröjning samtidigt som strid 

genomförs. Jag har valt att inte översätta begreppet då jag anser ”In stride” bättre speglar dess 
innebörd. 
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steg i minröjningsevolutionen och möjliggörs endast med hjälp av den tekniska ut-
vecklingen. Jag kommer därför nedan att beskriva dessa två varianter av minröjning, 
varav den senare har sin upprinnelse i de tidigare nämnda doktrinerna Forward… 
From The Sea och OMFTS. Som grund ligger Naval Mine Warfare Plan, då denna 
utgör stommen i den amerikanska minröjningsutvecklingen. 

3.1.1 Slutsatser 
Studier av ovanstående doktriner ger vid handen att US Navy har för avsikt att även i 
fortsättningen uppträda globalt. Den nya inriktningen att kunna genomföra Sea 
Basing och Sea Strike betyder att förmågan till kustnära uppträdande måste finnas i 
den amerikanska flottan. Doktrinerna visar även på att man nu verkligen insett att 
minröjning är en vital förmåga och förutsättning för att kunna uppträda kustnära. Det 
som skiljer sig från det gamla synsättet US Navy haft på minröjning är att det nu 
måste ske samordnat med andra uppgifter som skall lösas av förband under Sea 
Strike. Framgångsfaktorer i det ”nya” minröjningstänkandet är tempo och hög 
säkerhet.  

För att dessa framgångsfaktorer skall kunna infrias krävs utveckling av nya tekniskt 
avancerade minröjningssystem vilket påpekas och beskrivs i doktrinerna. Behovet av 
att inneha organisk minröjningsförmåga inom en snar framtid belyses, varför fram-
tagandet av nya tekniska minröjningssystemen måste drivas på. 

3.2 Organisk minröjning 

Studerar man US Navy’s doktriner och debatten angående transformeringen av 
USA:s förmåga att operera i kustnära farvatten sedan mitten av 1990 återfinner man 
begreppet organisk (Organic) och organisk minröjning (Organic Mine Counter-
measure) i allt större omfattning. Vad innebär då detta begrepp? Själva ordet organic 
i militär bemärkelse förklaras i Department of Defence (DoD) Dictionary of Military 
Terms med:  

“Assigned to and forming an essential part of a military organization. Organic parts 
of a unit are those listed in its table of organization for the Army, Air Force, and 
Marine Corps, and are assigned to the administrative organizations of the operating 
forces for the Navy”62 

I NATO termer avser man med organic betydelsen: 
“Forming an integral part of a military organization”63 

The Office of the Chief of Naval Operations har definierat organisk minröjning som: 
“capability that is carried in deployed forces to allow early MCM operations and ... 
to conduct MCM operations en route.”64 

Vidare förklaras organisk minröjning i Mine Warefare Plan som ett system vilket 
tillåter en marin styrka att manövrera i en minerad omgivning utan att behöva 
genomföra avbrott för inväntandet av dedikerade minröjningsenheter. Detta innebär 
att minröjning påbörjas dag ett av en operation och skall kunna genomföras ”in 
stride” när behov uppstår. Här skiljer det sig från den klassiska dedikerade min-
röjningen som oftast genomfördes inför eller efter en kommande operation. Organisk 
minröjningsförmåga innebär att enskilda marina enheter skall ha en inneboende 
                                                 
62 DoD Dictionary of Military and Associated Terms, 

(http://www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict/data/o/03924.html), 2006-10-15. 
63 DoD Dictionary of Military and Associated Terms, 

(http://www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict/natoterm/o/00799.html), 2006-10-15. 
64 U.S. Naval Mine Warfare Plan, fourth edition, Fleet Engagement Strategy. 
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förmåga att detektera, klassificera och neutralisera minor med hjälp av avancerade 
undervattenssensorer utan att för den sakens skull vara kvalificerade minröjnings-
plattformar.65 Målsättningen med organisk minröjning är således att göra det möjligt 
för marina stridskrafter att genomföra stridsuppdrag utan att utsättas för risken att 
operera i minerat vatten.66 Ovanstående definitioner ger vid handen att organisk 
minröjningsförmåga inte kan kopplas till en enskild plattform utan finns integrerad 
inom ett sammansatt förband. Organisk minröjning kan även ses som ett ”system av 
system” bestående av framskjutna sensorer och plattformar, vilka tillåter en sjöstyrka 
att genomföra andra uppdrag och manövrera samtidigt som set finns ett över-
hängande minhot.67 

Följande definition som framlades under Nato Naval Mine Warfare Conference 2004 
i Monterrey anser jag vara en adekvat tolkning på ett organiskt minröjningssystems 
integration i ett sammansatt förband: 

“An MCM system that is based on board, operated from, or integrated into a ship, 
aircraft, or submarine that resides within and operates under the tactical control 
(TACON) of a CSG [Carrier Strike Group] or ESG [Expeditionary Strike Group]. 
Its purpose is to protect the ESF [Expeditionary Strike Force] from the threat of sea 
mines to enable freedom of manoeuvre and mission accomplishment”68 

Tankarna med organisk minröjning bygger framför allt på att minska reaktionstiden 
mot ett minhot för att kunna agera snabbare. Detta innebär att förmågan att möta 
minhotet måste finnas inneboende i ett förband som uppträder kustnära istället för att 
som tidigare vara en exklusiv extern förmåga. Att förmågan till minkrig skall utgöra 
en av huvudförmågorna inom en sjöstyrka tillsammans med förmågor som luft-
försvar, ubåtsjakt etc är nytänkande då detta aldrig förekommit i US Navy tidigare.69 

Om ett havsområde befaras vara minerat finns det ett antal valmöjligheter för den 
operativa chefen; lokalisera minorna och undvika dessa, lokalisera och delvis röja 
samt påbörja minröjning i större skala för att minimera minhotet. Förmågan att 
lokalisera och vid behov delvis röja i syfte att genomföra taktiskt genombrott är den 
huvudsakliga avsikten med att inneha organisk minröjningsförmåga i en sjöstyrka. 
Dedikerade minröjningsenheter kan vid behov åtfölja sjöstyrkan för att säkerställa en 
högre röjningsgrad, d v s minska risken för efterföljande förband.70 Grundtanken är 
inte att den organiska minröjningsförmågan skall ersätta den dedikerade minröjnings-
styrkan, utan istället utgöra ett komplimenterande system, framtaget för att minska 
insatstiden och risken för en sjöstyrka.71 

Bottendata, miljödata och övriga underrättelser av betydelse för minröjnings-
operationer kan samlas in av organiska minröjningssensorer som befinner sig i ett 
nytt operationsområde. Detta underlag, samlat i en databas, utgör sedan en viktig 
komponent både för organiska och dedikerade minröjningsenheter som senare skall 
genomföra minröjning i området.72 De olika organiska delsystemen kommer att bli 
                                                 
65 U.S. Naval Mine Warfare Plan, fourth edition, Mine Warfare for the New Millennium. 
66 Samuel Loring Morison, (2000), s.73. 
67 U.S. Naval Mine Warfare Plan, fourth edition, Mine Warfare for the New Millennium. 
68 Nato Naval Mine Warfare Conference 2004, underlag hemtaget från Monterrey av Kk Åke 

Mårtensson, PTK Visby. 
69 Expeditionary Warfare Division, Mine Warfare – The Key to Assured Access, (Office of the Chief 

of Naval Operations, http://www.exwar.org/Htm/2010.htm), s.5-7. 
70 U.S. Naval Mine Warfare Plan, fourth edition, Mine Countermeasures. 
71 Expeditionary Warfare Division, Mine Warfare – The Key to Assured Access, (Office of the Chief 

of Naval Operations, http://www.exwar.org/Htm/2010.htm), s.7 
72 Military Analyses Network, The Mine Countermeasures Concept of Operations For the 21st 

Century, (Federation of American Scientists, http://www.fas.org/man/dod-
101/sys/ship/weaps/docs/mcm21st.htm#organic), 2006-09-21. 
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sammanlänkade med den taktiska och operativa chefen genom ett avancerat C4ISR-
system73. Arkitekturen för detta system inkluderar det befintliga Joint Maritime 
Command Information System (JMCIS) vilket kommer att utvecklas till Global 
Command and Control System-Maritime (GCCS-M) med förbättrad 
satellitkommunikationsförmåga. Avsikten är att uppnå informationsutbyte i realtid 
mellan de olika delsystemen och taktisk eller operativ chef. Implementering av det 
taktiska beslutsstödet Mine Warfare Environmental Decision Aids Library (MEDAL) 
i systemet, innebär att informationsutbyte kan ske mellan organiska minröjnings-
komponenter och den taktiska minröjningschefen avseende den övergripande 
minröjningsmiljön i området.74 

Ytterligare en målsättning med utvecklandet av organiska minröjningssystem är att ta 
bort behovet av människan att vistas i minfarliga områden under minröjning.75 För 
att detta skall bli möjligt krävs implementering av nya tekniska lösningar. Nedan 
presenterar jag de sju viktigaste komponenterna i dagens och morgondagens 
organiska minröjningssystem. 

3.2.1 Near- och Long-term Mine Reconnaissance Systems (NMRS/LMRS) 
Detta är ett program för att ta fram spaningsförmåga med Obemannade 
Undervattensfarkoster (UUV) för marinen. NMRS är framförallt avsedd att användas 
från attackubåtar och är en fjärrstyrd undervattensfarkost med sidtittande sonar. 
Informationen överförs via fiberkabel. Sjösättning och hemtagning sker via torped-
tuberna.76 LMRS är en vidareutveckling av NMRS och har både sidtittande och 
framåttittande sonarer. Möjlighet finns att lokalisera och klassificera minor, dock ej 
att identifiera och neutralisera dessa. Kommunikation sker på radiofrekvenser eller 
med hjälp av akustik vilket gör att insamlad data inte är tillgänglig förrän efter 
genomfört uppdrag. Uthålligheten är 40-62 timmar vilket medför att LMRS kan nå ut 
175-120 nautiska mil (NM) under ett uppdrag. Med två UUV:er ombord och dubbla 
energipaket som håller för 6 uppdrag styck, täcks en yta av 400-650 NM2. Problem 
med användandet av en UUV är förekomst av fiskenät i vattenvolymen vilket gör att 
en förmåga att undvika hinder måste implementeras i systemet. LMRS är idag det 
enda organiska minröjningssystemet som kan brukas dolt. Avsikten med LMRS är 
att finna ”luckor”, d v s områden med låg minrisk, vilka kan utnyttjas vid förflyttning 
av efterkommande sjöstridskrafter. Områden med hög NOMBO-täthet (Number Of 
Minelike Bottom Objects) som skall undvikas kan detekteras, d v s områden med 
många minliknande sonarekon vilka tar lång tid att identifiera. Även kartläggning av 
bottenmiljön i området kan genomföras.77 LMRS förväntades bli operativt år 2005,78 
men förseningar har gjort att man först i år lyckats genomföra tillfredsställande 
hemtagning och dockning vilket innebär att systemet ännu inte är fullt operativt. 79 

Delslutsats: 

                                                 
73 Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance 

system. 
74 U.S. Naval Mine Warfare Plan, fourth edition, Appendix F. Mine Warfare C4ISR. 
75 U.S. Naval Mine Warfare Plan, fourth edition, Mine Warfare Campaign Plan. 
76 Military Analyses Network, Near-term Mine Reconnaissance System [NMRS], (Federation of 

American Scientists, http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ship/weaps/nmrs.htm), 2006-10-19. 
77 Naval Mine Warfare: Operational and Technical Challenges for Naval Forces, s.4-9. 
78 U.S. Navy, Unmanned Undersea Vehicles, 

(http://www.navy.mil/navydata/policy/vision/vis02/vpp02-ch3q.html), 2006-10-19. 
79 Norfolk, Va. (NNS), (http://www.shephard.co.uk/Search.aspx?Action=-187126550&ID=10056203-

0450-4070-b4d8-2490a802d183&Section=UVOnline, artikel i UVonline.com, 2006-03-12), 2006-
10-19. 
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Detta minröjningssystem kan hantera ett stort rum på kort tid. Då systemet används 
dolt minskar risktagningen för ubåten som opererar systemet. Som spaningsresurs får 
man ut mycket effekt i form av underrättelser med en förhållandevis liten styrka för 
att underlätta för och minska risken för den efterföljande styrkan. Spaningsunderlaget 
kan även göra en viktig del för att effektivisera en efterföljande dedikerad 
minröjningsstyrka. 

3.2.2 Remote Mine-hunting System (RMS) 
RMS är en till del dykande dieseldriven UUV med hög uthållighet, vilken sjösätts 
och bärgas av ytfartyg. Systemet är byggt för att snabbt kunna genomföra min-
sökning efter förankrade och bottenliggande minor upp till 10 meters djup i syfte att 
finna ”luckor” eller undvika områden med hög NOMBO-täthet80. Farkosten är semi-
autonom och kommunikationen sker via datalänk både hitom och bortom horisonten. 
För att fullständigt informationsutbyte skall kunna ske krävs att den opereras hitom 
horisonten. UUV:n bogserar en Variabel-Depth Sonar (VDS) vilken är baserad på en 
AN/AQS-20 sonar med både framåttittande minjaktssonar, minvarningssonar för 
vattenvolymen, sidtittande sonar för klassificering samt en elektro-optisk 
identifierings sensor (EOID). Då RMS har ett tillförlitligt dieseldrivet framdrivnings-
maskineri har den mycket hög uthållighet. Genom sin möjlighet att identifiera objekt 
kan den användas för att direkt stödja en minröjningsoperation som genomförs med 
andra enheter, t ex MH-60S helikopter med Airborne Mine Neutralization System. En 
fördel med systemet att den är svårupptäckt, vilket medför möjlighet till delvis dold 
minsökning. Störningar som påverka RMS är fiskenät, kablar, fartygstrafik eller 
sjöröveri vilket gör att förmåga att undvika hinder måste implementeras. RMS 
kommer företrädesvis att ingå som en organisk minröjningsförmåga inom en Carrier 
Strike Group (CVSG), dock finns inga planer på att implementera den tillsammans 
med Amphibious Ready Group (ARG). RMS finns idag i produktion framtagen för 
Arleigh Burke klassen (DDG-51). 81 Systemet är inte helt operativt, men bedöms vara 
användbart i närtid. 

Delslutsats: 

Även RMS kan hantera ett stort rum på kort tid. Systemet opererar delvis dolt, men 
begränsningar i informationsöverföringsförmåga på längre avstånd gör inte systemet 
lämpligt för spaning. Systemet behöver endast en plattform som kan sjösätta RMS 
samt en manöverplats för att styra densamma. Detta gör att många icke kvalificerade 
plattformar i styrkan skulle kunna nyttja systemet i syfte att minska risktagningen för 
sig själva och förbandet. Samverkan med flera RMS inom förbandet ökar dessutom 
tempot under minsökning.  

3.2.3 MH-60S och AN/AQS-20X 
Helikopter typ MH-60S är utsedd till att vara US Navy’s organiska luftburna 
minröjningsplattform och kommer att bli ensam om att ha luftburen ”end-to-end” 
förmåga, d v s mindetektering till neutralisering. Helikoptrarna skall introduceras i 
US Navy mellan år 2003-2007 och lösa flera uppgifter till sjöss. MH-60S skall bl a 
kunna agera plattform för fem separata luftburna minröjningssystem. En fördel med 
MH-60S systemet är helikopterns möjlighet att baseras ombord på mindre platt-
formar (t ex jagare) vilket i hög grad reducerar förflyttningsavståndet till operations-
området och tillåter systemet att utnyttjas mer aggressivt. En nackdel med MH-60S 
                                                 
80 U.S. Naval Mine Warfare Plan, fourth edition, Appendix C. Developmental Mine Countermeasures 

Programs. 
81 Naval Mine Warfare: Operational and Technical Challenges for Naval Forces, s.4-10 – 4-11. 
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systemet är att helikoptern bär fem av de sju organiska minröjningssensorerna, vilket 
gör MH-60S till stöttepelaren i systemet. Ett av dess system är AN/AQS-20X vilket 
är ett bogserat minjaktssystem liknande det som anpassats för RMS.82 Systemet är 
framtaget för att kunna ge en sjöstyrka organisk förmåga att snabbt upptäcka, 
klassificera, positionera och identifiera bottenliggande och förankrade minor.83 
Anskaffning av AN/AQS-20X planerades att påbörjas 2005.84 

Delslutsats: 

En förutsättning för snabbt kunna genomföra minsökning med MH-60S är att dessa 
finns tillgängliga för minröjning. Helikoptrar är en exklusiv resurs och risk finns att 
dessa används till andra uppgifter när de behövs för minröjning. Å andra sidan 
medger helikopterns storlek att den kan baseras på fler enheter vilket ökat till-
gängligheten i rummet. Begränsningar i helikopterns uthållighet minskar dock den 
avsökt ytan i rummet över tiden. Flygande plattformar påverkas inte av en min-
detonation vilket gör att risken som plattformen utsetts för minskar. 

3.2.4 Airborne Mine Neutralization System (AMNS) 
AMNS är en förbrukningsbar, fjärrstyrd undervattensfarkost med inbyggd stridsdel 
anpassad att bäras av MH-53E och MH-60S helikoptrar. Systemet är en anpassning 
av det tyska SEAFOX-systemet. Farkosten placeras nära en tidigare identifierad mina 
och avfyras för att bringa minan till detonation. För att kunna verka med AMNS 
måste först klassificering och identifiering göras med AN/AQS-20X eller RMS. 
AMNS var tänkt att börja införas 2006.85 

Delslutsats: 

Detta system tillåter en sjöstyrka att röja ett uppkommet minhot på kort tid över en 
stor yta med liten risktagning för det egna förbandet. En begränsning är tillgäng-
ligheten på undervattensfarkoster under varje uppdrag som helikoptern gör p g a dess 
begränsade lastkapacitet. 

3.2.5 Organic Airborne and Surface Influence Sweep (OASIS) 
OASIS skall bidra med det organiska minröjningssystemets enda förmåga till 
avståndsminsvepning. Svepet består av en magnetisk och akustisk källa innesluten i 
en och samma enhet vilken bogseras på ett bestämt djup. Strömförsörjningen sker 
externt genom en kabel från helikoptern. Transportering och utläggning kan göras 
från MH-60S p g a svepets ringa storlek och vikt jämfört med tidigare helikopter-
dragna avståndssvep. Då avståndsminsvepning bygger på simulering av fartygs-
signaturerer ställs krav på att programvara finns framtagen för den fartygstyp man 
avser svepa för alternativt att kännedom finns om vilken fartygstyp minans organ är 
inställda mot. OASIS var tänkt att börja införas i slutet av 2006.86 

Delslutsats: 

OASIS möjliggör att man i förväg kan minska risken för de fartygstyper som skall 
verka i området. Avståndsminsvepning tar dock lång tid vilket gör att avvägningar 
får göras mellan tillgänglig tid och storleken på rummet man avser minska risken i. Å 
                                                 
82 Naval Mine Warfare: Operational and Technical Challenges for Naval Forces, s.4-11, 4-13. 
83 U.S. Naval Mine Warfare Plan, fourth edition, Appendix D. Mine Countermeasures Platforms and 
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86 Naval Mine Warfare: Operational and Technical Challenges for Naval Forces, s.4-12. 
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andra sidan gör systemets enkelhet att tillgängligheten kan ökas vilket gör att tiden 
kan minskas och rummet ökas. 

3.2.6 Airborne Laser Mine Detection System (ALMDS) 
ALMDS är ett elektro-optiskt minsökningssystem som möjliggör snabb detektering, 
positionering och klassificering av flytande och drivande minor eller förankrade 
minor nära ytan. Systemet bygger på nedåttittande blå-grön LIDAR (Laser 
Identification Detection And Ranging). Fördelarna med systemet är att det snabbt 
kan avsöka stora ytor och används med fördel till skyddsminsökning i ett större 
operationsområde. Nackdelarna är att genomträngningsförmågan, d v s hur djupt 
LIDAR:n kan, se beror på sikten i vattnet. Systemet var tänkt att börja införas kring 
2005.87 

Delslutsats: 

Detta system är lämpligt för att skydda det egna förbandet mot drivminor under dess 
förflyttning. ALMDS kan verka i högt tempo över ett stort område vilket även gör 
det lämpligt att användas vid en landstigningsoperation för att detektera minor nära 
stranden (VSW). 

3.2.7 Rapid Airborne Mine Clearance System (RAMICS) 
RAMICS är ett helikopterburet vapensystem som avfyrar 20mm projektiler från en 
modifierad Gatling gun sammankopplad med blå-grön LIDAR som sikte. Systemet 
är beroende av information från ALMDS. Den viktigaste komponenten är de super-
kaviterande 20mm projektilerna vilka är designade för att kunna transportera sig 
genom både luft och vatten i syfte att bringa en mina till deflagration alternativt 
penetrera och sänka densamma. Avsikten med systemet är att snabbt kunna 
neutralisera drivminor och förankrade minor nära ytan. Systemet är idag endast en 
demonstrator och förväntas inte introduceras före 2007. Det är idag det minst ut-
vecklade systemet av de fem flygburna.88 

Delslutsats: 

Kombineras detta system med ALMDS fås ett delsystem med hög tillgänglighet 
inom styrkan som på kort tid kan verka i högt tempo över en stor yta i rummet för att 
minska risktagningen för efterkommande förband. 

3.2.8 Slutsatser 
Den organiska minröjningsförmågan är uppdelad på tre systembärare, ubåt, ytfartyg 
och helikopter, där den sistnämnda är bärare till fem av systemen. Detta innebär att 
det finns dålig redundans i systemet om MH-60S inte kan operera. Det enda system 
som då kan nyttjas är det fjärrstyrda minjaktssystemet RMS. LMRS, vilket är ubåts-
baserat, anser jag verkar som ett självständigt system främst i underrättelsesyfte. 

Endast tre system finns framtagna för neutralisering av minor, RAMICS, OASIS och 
AMNS. RAMICS, som bygger på ytpenetrerande projektiler, är framtaget dels för att 
kunna utgöra skydd för det egna förbandet genom att oskadliggöra driv- och flyt-
minor. Dels är det avsett att verka kustnära i VSW regionen under en landstignings-
operation. OASIS som är ett avståndssvep har förmåga att röja bottenliggande 
avståndsminor. Dragna svep ställer inga krav på tidigare positionering av minor, utan 
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verkar i området oavsett var dessa befinner sig. För att kunna verka effektiv måste 
det finnas kännedom om mintypen som det skall verka mot. Innehåller minan steg-
räknare¸ d v s räkneverk som räknar ner antalet fartygspassager innan den detonerar, 
innebär detta att svepet måste passera över minan flera gånger innan neutralisering 
sker. Detta diskvalificerar systemet att nyttjas som direkt skydd för efterkommande 
fartygsenheter eller för att kunna genomföra ”In stride breach through”. Dock kan det 
användas för att minska risken för tillkommande dedikerade minröjningsenheter i ett 
minerat område. Kvar är det luftburna röjsystemet AMNS som med hjälp av sin 
fjärrstyrda undervattensladdning är det enda systemet avsett att med högt tempo 
kunna röja bottenminor. Systemet är kvalificerat och sannolikheten att lyckas med 
röjningen är hög. Då AMNS är helikopterbaserat och helikoptrar har begränsad 
lastkapacitet samt att själva undervattensfarkosten med laddning är förbrukningsvara, 
innebär detta en begränsning i att kunna röja många minor på kort tid. Kostnaden per 
röjd mina antas blir relativt hög jämfört med de neutraliseringsmetoder som används 
i de dedikerade minröjningssystemen. Ovanstående resonemang vittnar om att det 
organiska minröjningssystemet har begränsad förmågan att röja minor utom när det 
är absolut nödvändigt för att kunna passera genom svagaste länken i ett minerat 
område. Detta innebär att ett organiskt minröjningssystem i första hand är utformat 
för att genomföra minsökning i ett högt tempo. 

För att uppnå full synergieffekt med minsökning i högt tempo måste de olika del-
systemen kunna samverka. Detta ställer höga krav på C4ISR-systemet vilket i sin tur 
blir en av de viktigaste komponenterna i det organiska minröjningskonceptet. De 
enskilda systemen är inte avsedda att verka självständigt, utan förbandets inneboende 
minröjningsförmåga bygger på samverkan som ett system av system. 

I det studerade underlaget framgår att de dedikerade minröjningsenheterna kan ingå 
som ett system i det organiska minröjningskonceptet. Dessa enheters stora brist är 
idag deras förflyttningshastighet vilken är ca hälften av de sjögående enheterna som 
agerar bärare av de organiska systemen. Jag drar därför slutsatsen att dedikerade 
enheter endast kommer att ingå i en styrka med organisk minröjningsförmåga då 
högre chef anser det absolut nödvändigt för uppgiftens lösande och ej i normal-
konstellationen. 

3.3 Dedikerad minröjning 

Dedikerad minröjning är den typ av konventionell minröjning som användes under 
Kuwaitkriget i det inledande exemplet. Det är idag denna form av minröjning som 
används generellt runt om i världen. Plattformarna är kvalificerade och framtagna 
(dedikerade) endast i syfte att lokalisera, klassificera, identifiera och neutralisera 
minor. År 1992 etablerade US Navy en bas i Ingleside, Texas, som hemmahamn för 
den dedikerade minröjningsstyrkan. Den avsides lokaliseringen av förbandet utgjorde 
ett problem vilket många påtalade. Tiden det skulle ta för förbandet att ombasera till 
ett avlägset operationsområde var en viktig faktor för att utrusta en Expeditionary 
Strike Force med organisk minröjningsförmåga. För att öka beredskapen har man 
baserat två minröjningsfartyg i Japan och två i Bahrain.89 US Navy´s dedikerade 
minröjningsförmåga kan ses som en “triad” bestående av Luftburen MCM (AMCM), 
Sjögående MCM (SMCM) och undervattens MCM (UMCM). Triaden koordineras 
av ett lednings och underhållsfartyg (MCS).90 För att få en överblick över systemets 
olika delsystem och dess begränsningar redogör jag kort för dessa nedan. 
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90 U.S. Naval Mine Warfare Plan, fourth edition, Mine Warfare Campaign Plan. 
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3.3.1 Surface Mine Counter Measures Capabilities (SMCM) 
Avenger (MCM-1) klassen byggdes mellan 1982-1990 och var då den första större 
minsvepare som byggts på 25 år. Maxfarten är 14 knop och längden ca 70 meter. 
Totalt byggdes 14 stycken fartyg. Osprey (MCM-51) klassen byggdes mellan 1991-
1993 och baserades på den Italienskdesignade Lerici klassen. Maxfarten är 10 knop 
och längden ca 57 meter. Totalt byggdes 11 fartyg.91 MCM-1 kan dra ett mekaniskt 
minsvep samt ett akustiskt och magnetiskt avståndssvep. Båda fartygstyperna har en 
AN/SQQ-32 bogserad minjaktssonar för detektering och klassificering. Sonaren 
arbetar på lägre frekvensband vilket gör att den inte är optimerad för kustnära far-
vatten och svårupptäckta bottenminor. Tankar att uppdatera sonaren med högre 
frekvensband finns. Identifiering och neutralisering sker med AN/SLQ-40, en 
obemannad trådstyrd undervattensfarkost som återanvänds efter att den fällt en 
sprängladdning nära minan. Fartygen är tänkta att fasas ut år 2022 och då ersättas 
med en ny serie.92 

Delslutsats: 

Sett till storleken på US Navy är den sjöburna dedikerade minröjningsstyrkan relativt 
liten. Detta innebär begränsningar i att kunna genomföra minröjning på flera platser 
samtidigt, d v s tillgängligheten på enheter i rummet är litet. Detta förstärks av 
minröjningsfartygens låga ombaseringshastighet vilket innebär att det tar lång tid att 
få fartygen på rätt plats. Tillvägagångssättet att minröja med sonar och trådstyrd 
undervattensfarkost, d v s minjakt, medför att det tar lång tid att uppnå en hög 
röjningsgrad i ett stort område. Å andra sidan kan man uppnå en hög röjningsgrad 
med systemet, vilket innebär hög säkerhet för efterkommande förband. Bristen på 
fjärrstyrda sensorer gör dock att minröjningsfartygen måste befinna sig i det min-
farliga området vilket ökar risken för dessa enheterna. 

3.3.2 Aviation Mine Counter Measures Capabilities (AMCM) 
MH-53E (Sea Dragon) är en universalhelikopter för transporter och luftburen min-
röjning. Två divisioner med 10 helikoptrar i varje är idag operativa. De minröjnings-
system som dessa hanterar är en QN/AQS-14 släpsonar för lokalisering och klassi-
ficering samt olika kombinationer av mekaniska, akustiska och magnetiska minsvep. 
Då helikoptrar utsätts för mindre risk än ytfartygen, används dessa helikoptrar före-
trädesvis som skyddssvep för efterkommande minröjningsfartyg och som spanings-
svep för att utröna förekomst av minor i ett område. Eftersom MH-53E ej kan identi-
fiera eller neutralisera minor som klassificerats, måste de samverka med 
minröjningsfartyg. Infrastrukturen och underhållskostnaderna för att bruka dessa 
helikoptrar är mycket stor varför detta har varit en motivator att övergå till organisk 
minröjningsförmåga med MH-60S helikoptrar. MH-60S har dock begränsningar 
jämfört med MH-53E:s kapacitet när det gäller uthållighet (4 timmar jämfört med 3 
timmar) och dragkraft (4 gånger mindre för MH-60S), vilket leder till att färre svep-
alternativ är möjliga att hantera samt att mindre områden kan svepas per flygning. 
MH-53E kan endast operera dagtid och skall vara helt utrangerad och ersatt med 
MH-60S år 2010.93 

Delslutsats: 

                                                 
91 U.S. Naval Mine Warfare Plan, fourth edition, Appendix C. Developmental Mine Countermeasures 

Programs. 
92 Naval Mine Warfare: Operational and Technical Challenges for Naval Forces, s.4-4 – 4-5. 
93 Naval Mine Warfare: Operational and Technical Challenges for Naval Forces, s.4-6 – 4-7. 
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Helikopterdragna svep kan minsöka och minröja ett stort område på kort tid, framför 
allt med mekaniska svep vilket endast kräver att samma område sveps en gång. Dock 
tar avståndssvepning lång tid om det skall uppnå hög röjningsgrad, även när det rör 
sig om ett begränsat rum. Då helikoptrar löper låg risk i minfarliga områden passar 
dessa för att minska risken för efterföljande sjöburna minröjningsenheter. 

3.3.3 Underwater Mine Counter Measures Capabilities (UMCM) 
Undervattensenheterna i en dedikerad minröjningsstyrka består av Explosive 
Ordnance Disposal (EOD) dykare och Marine Mammal System (MMS). EOD team 
har förmågan att identifiera, neutralisera och bärga minor. Utrustningen består av Mk 
16 dykapparat och en handhållen sonar. MMS är flasknosdelfiner som specialtränats 
för att detektera, klassificera och fästa en sprängladdning vid minan. MMS är idag 
den enda enhet som har möjlighet att detektera begravda minor. Nackdelar med 
MMS är att de kräver ett unikt och avancerat logistiskt underhåll. EOD och MMS 
täcker en relativt liten yta jämfört med AMCM och SMCM. EOD har dock en unik 
förmåga genom möjligheten att bärga minor i underrättelsesyfte. Utveckling av UUV 
pågår för att till del kunna ersätta dagens EOD och MMS. Det finns dock inga planer 
på att dessa helt skall ersättas under överskådlig tid.94 

Delslutsats: 

UMCM systemen tar mycket lång tid för att röja en begränsad yta. Tillgängligheten 
är begränsad, framför allt när det gäller MMS. Fördelen är deras möjlighet att nyttjas 
för underrättelseinhämtning av mintyper, vilket kan leda till tidsvinster och ökad 
säkerhet för övriga dedikerade minröjningssystem. Då UMCM har möjlighet att 
genomföra minröjning under svåra bottenförhållanden kan systemet nyttjas för att 
minska risktagningen för efterföljande förband om passage av sådana områden inte 
går att undvika. 

3.3.4 MCM lednings och underhållsfartyg 
USS Inchon (MCS-12) konverterades 1996 från att ha varit ett amfibiefartyg (LPH-
12). Maxfarten är 23 knop och längden ca 184 meter. Hon kan hantera, underhålla 
och stödja en AMCM division, fyra SMCM enheter och ett antal EOD-grupper. Ett 
modernt C4ISR-system finns ombord för att kunna genomföra operationsplanering, 
ledning och utvärderingar.95 USS Inchon tog i bruk 1970,96 vilket gör att hon är i 
behov av konstant underhåll och uppgradering, vilket i sin tur gör att tillgängligheten 
minskar. Det finns ett stort behov av att byte ut henne mot en, gärna flera nya platt-
formar med högre kapacitet och anpassade för morgondagens minröjningssystem. 
Avsikten var att hon skulle fasas ut 2005, men i avsaknad av ersättare förlängs livs-
tiden förmodligen till 2010.97 

Delslutsats: 

Då endast ett ledningsfartyg finns att tillgå för tillfället erhålls ingen redundans i det 
dedikerade minröjningssystemet. Det tar lång tid att få henne på plats om hon inte 
inledningsvis är stationerad nära det tänkta operationsområdet. Då Inchon huserar 
AMCM systemet bestäms operationsområdet för detta system av hennes position i 
rummet. För att öka operationstiden för helikoptrarna i det minfarliga området i syfte 
                                                 
94 Naval Mine Warfare: Operational and Technical Challenges for Naval Forces, s.4-8 – 4-9. 
95 U.S. Naval Mine Warfare Plan, fourth edition, Appendix D. Mine Countermeasures Platforms and 

Systems Platforms. 
96 Military Analyses Network, MCS-12 Inchon Mine Countermeasures Support Ship, (Federation of 

American Scientists, http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ship/mcs-12.htm), 2006-10-19. 
97 Naval Mine Warfare: Operational and Technical Challenges for Naval Forces, s.2-18. 
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att minska tiden för minröjning, behöver man basera Inchon närmre området vilket 
leder till större risktagning. 

3.3.5 Slutsatser 
En stor nackdel med de dedikerade enheterna är den låga förflyttningsfarten vilket 
innebär långa ombaseringstider. Även om man idag framgrupperat ett antal enheter 
tar det lång tid att få dessa till ett operationsområde. Enheterna kan ej förflytta sig i 
samma hastighet som en Expeditionary Strike Force, vilket innebär att de blir en 
belastning för styrkan om de skall ombasera gemensamt. 

SMCM och AMCM har lågt egenskydd varför de behöver skyddas om de genomför 
minröjning i område med yttre hot. Detta innebär att ytstridsenheter måste avdelas 
för denna uppgift och således ej kan genomföra mer kvalificerade uppdrag samtidigt. 
SMCM och AMCM har ej heller möjlighet att genomföra dold minröjning varför de 
lätt kan utspanas vid framskjutna minspaningsföretag.  

Genom att nyttja EOD finns möjlighet att få tekniska underrättelser om mintyp och 
minsensorer. Detta innebär i sin tur bättre möjligheter att få ut maximal effekt av 
avståndsminsvepning. 

SMCM har inga semiautonoma utombordssensorer vilket innebär att de måste 
operera i minfälten. Detta innebär större risktagning för personal ombord. 

4. TYPISKA MINRÖJNINGSSCENARIO 
Tidigare i uppsatsen har jag definierat de olika operativa faktorerna tid, rum, styrka 
och risk. Dessa ligger till grund för att jag skall kunna se hur den operativa 
handlingsfriheten har utvecklats med införandet av nya doktriner och ny teknik. Den 
organiska minröjningsförmågan har framför allt utvecklats ur de nya strategiska 
koncepten Forward… From the Sea och OMFTS som tidigare beskrivits Det finns 
dock andra scenario i vilka US Navy måste vara beredd att möta ett minhot. För att 
kunna genomföra Sea Basing som förutsättning för Sea Strike krävs att man först 
transporterar styrkan över havet till den plats man avser operera ifrån. Detta betyder 
att man passerar genom olika militärgeografiska förhållanden vilka alla har sin 
speciella karaktär avseende minkriget. De typscenarier jag valt ut anser jag represen-
terar de tre viktigaste miljöerna en sjöstyrka kommer i kontakt med ur ett 
minröjningsperspektiv. Dessa beskriver miljön då styrkan kommer på plats, när den 
befinner sig på platsen och miljön då den genomför en operation från platsen den då 
befinner sig på. 

Den styrka som man avser nyttja i kommande globala konflikter benämns. 
Expeditionary Strike Force (ESF) Styrkan är behovssammansatt, d v s anpassad för 
att lösa speciella uppgifter i det land som konflikten pågår. För att få ökad förståelse 
anser jag det viktigt att se hur en sådan styrka kan se ut. ESF innehåller normalt två 
komponenter, en Expeditionary Strike Group (ESG) och en Carrier Strike Group 
(CVSG). CVSG består av en eller flera hangarfartyg åtföljda av ett antal jagare och 
kryssare. Syftet med styrkan är att projicera makt från luften och havet mot mål både 
till sjöss och i land.98 ESG består av ett antal Amphibious Assault Ships (LHA och 
LHD), Amphibious Transport Dock ships (LPD), Dock Landing Ships (LSD) vilka 
benämns Amphibious Ready Group (ARG). Dessa agerar tillsammans med jagare 
och fregatter som utgör egenskyddet. I styrkan ingår ca 5000 embarkerade 
                                                 
98 Global Security, Carrier Strike Group, (http://www.globalsecurity.org/military/agency/navy/csg-

intro.htm), 2006-10-22. 
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marinkårssoldater.99 Även om styrkan är behovssamansatt ser man att det är en 
ansenlig styrka med många ingående komponenter och fartyg som skall ombaseras 
över havet genom olika typer av militärgeografiska förhållanden. För att kunna ana-
lysera handlingsfrihetens påverkan under dess olika förhållanden kommer jag nedan 
att redogöra för tre typscenarier vilka jag anser en Expeditionary Strike Force kan 
komma i kontakt med. 

4.1 Sea Lines of communications (SLOC) 

Maritima transporter under krig är inte bara avgörande för ett lands välstånd, utan 
även för att kunna flytta trupp och värdefull material till ett operationsområde i syfte 
att kunna genomföra ett anfall från sjön mot motståndarens territorium.100 SLOC är 
den transport som går over havet för att försörja en militär operation. Denna 
underhållsförbindelse måste skyddas från hemmabasen, över havet och vid 
ankomsten till terminalpunkten.101 För att nå dessa områden då de befinner sig kust-
nära är det stor sannolikhet att man måste passera vissa Choke Points, d v s områden 
som måste passeras utan att man går i hamn, t ex uddar, sund och förträngningar. Ett 
exempel är Hormuz sundet i Persiska vilken. Dessa Choke Points är den mest sårbara 
delen av SLOC och kan blockeras av en motståndare.102 Choke Points är självklara 
mål att minera för en motståndare.103 Jag kommer därför att åsyfta dessa Choke 
Points när jag använder scenariot SLOC i den vidare analysen. 

Sett ur ett minröjningsperspektiv är det här nödvändigt att öppna en säker farled 
genom dessa områden. Arean på området är relativt litet, ca 900 meter brett och upp 
till 100NM långt. Djupet varierar mellan 30 till 60 meter. Både förankrade och 
bottenliggande minor kan förekomma. Påträffas minor i farleden är det stor sanno-
likhet att dessa måste röjas då det kan vara svårt att finna en annan väg runt.104 

Målet är att ha kontroll i rummet under en kort tid för att minimera risken för en 
passerande sjöstyrka. 

4.2 Operating Areas (OA) 

Med Operating Area menas det område varifrån styrkan genomför Sea Basing i 
operationsområdet. Detta område skall vara tillräckligt stort för att kunna ge den 
operativa chefen handlingsfrihet att flytta sina enheter. CVSG skall i området kunna 
manövrera obehindrat. Dessa områden är känsliga för minering då många fartyg 
opererar i området under lång tid.105 

Sett ur minröjningsperspektiv är uppgiften att finna ett minfritt område. Arean på 
området kan vara mycket stort, 400 till 2500 NM2. Djupet varierar normalt mellan 3 
till 60 meter, d v s förankrade och bottenliggande minor kan förekomma. Påträffas 
                                                 
99 U.S. Navy, The Expeditionary Strike Group, 

(http://www.navy.mil/navydata/navy_legacy.asp?id=147), 2006-10-22. 
100 Castex,Raoul, (1931-39) Strategic Theories, (Annapolis: US Naval Institue, 1994), s. 31. 
101 Christopher Werner, (2002), s. 89. 
102 Milan Vego, (2003), s.89, 121. 
103 Samuel Loring Morison, (2000), s.535. 
104 Len Gollobin, NDIA Mine Countermeasures Support Ship (MCS) Study, (prepared for Director, 

Expeditionary Warfare Division (N-85) [now N-75] Department of the Navy 25 October 2000, 
http://www.dtic.mil/ndia/ewc/Gollo1.pdf), s 6. 

105 Samuel Loring Morison, (2000), s.536. 
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minor i en OA flyttar man i första hand området tills man funnit ett minfritt OA. Går 
inte detta nödgas man dock röja minorna.106 

Målet är att minimera risken i ett långt tidsperspektiv för att få kontroll i ett stort rum 
i syfte att kunna manövrera oberoende med en stor styrka. 

4.3 Ship-to-Objective Maneuver (STOM) 

STOM är det taktiska genomförandet av OMFTS. Målsättningen med STOM är att 
sömlöst manövrera en landstigningsstyrka från en plats bortom horisonten (sett från 
land) till mål långt in i landet. Principen skiljer sig inte från manöverkrigföring i land 
mer än att det kräver och utnyttjar avancerad teknologi för att kunna genomföras. 
Konceptet bygger på överraskning och tempo. Beslut om var landstigning kommer 
att ske skall kunna ändras under själva överskeppningen i syfte att hela tiden försöka 
finna de svaga punkterna i motståndarens försvar. En del av STOM bygger på luft-
burna system och en del bygger på sjöburna system bestående av Landing Craft Air 
Cushions (LCAC) och Advanced Amphibious Assault Vehicles (AAAV) .107 LCAC är 
en svävare vilken kan transportera och landsätta ca 60 ton personal och material i 40 
knop.108 AAAV är ett amfibiefordon vilket kan bära 18 marinsoldater med utrustning 
kortare sträckor genom vatten (ca 25NM) i 20-25 knop.109 

Sett ur ett minröjningsperspektiv är uppgiften att undvika minerade område. Arean 
på området är relativt litet, 2 områden ca 1000 breda och upp till 50 NM långa. 
Djupet variera mellan 0 till 60 meter, d v s alla mintyper kan förekomma. Om 
minerade område påträffas blir uppgiften att finna den svagaste länken i mineringen 
och bryta igenom denna under själva landstigningsoperationen.110 

Avsikten är att ha kontroll i rummet under en kort tid för att minimera risken för den 
passerande sjöstyrkan. 

Målet är således att på kort tid under högt tempo tillskansa sig kontroll i ett begränsat 
rum för en begränsad styrka. 

5. ANALYS 
För att kunna gör en kvalitativ bedömning av hur handlingsfriheten påverkas vid 
införandet av ett nytt minröjningskoncept i US Navy kommer jag att analysera de 
organiska och dedikerade minröjningssystemen mot de operativa faktorerna rum, 
styrka, tid och risk. Då systemen kan komma att nyttjas i olika situationer och 
miljöer avser jag därför att använda mig av de tidigare beskrivna typscenarierna. 

Under scenarioanalysen kommer jag huvudsakligen att använda de operativa fakto-
rerna tid och risk. Trots att alla fyra faktorerna är nära sammankopplade och har ett 
inbördes dynamiskt förhållande visar det sig att rum och styrka i dessa scenarier 
förblir tämligen opåverkade då förutsättningarna för dessa redan är givna. Med detta 
menar jag att rummet redan är definierat i storlek och plats samt att styrkan förändras 
mycket lite i de tre scenarierna. Jag kommer med hänsyn därtill att djupare analysera 
faktorerna styrka och rum separat för att öka validiteten i analysen. 
                                                 
106 Len Gollobin, (2000), s 6. 
107 Department of the Navy ,Marine Corps Combat Development Command, Ship-To-Objective 

Maneuver, (Quantico, VA, 1997), s. 6-9, 19, 24. 
108 Military Analysis Network, Landing Craft, Air Cushion (LCAC), (Federation of American 

Scientists, http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ship/lcac.htm), 2006-10-23. 
109 Global Security, Expeditionary Fighting Vehicle (EFV), 

(http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/aaav.htm), 2006-10-23. 
110 Operational Maneuver From the Sea, s.13. 
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I analysen jämför jag organisk minröjningsförmåga med dedikerad minröjnings-
förmåga i syfte att få en relativ referens att mäta handlingsfrihetens utveckling emot. 
Det skall dock påpekas att dedikerade minröjningsresurser kan utgöra en del av ett 
organiskt minröjningskoncept vilket då skall ses som ett delsystem i konceptet. 

Förutsättningarna i nedanstående analys är att minfällning befaras har skett i de olika 
miljöerna. Denna information kan komma från det land som minerat alternativt egna 
underrättelsekällor. Det som är av betydelse är att den operativa chefen inte vet om 
och i så fall var det kan tänkas vara minerat. 

5.1 Sea Lines of communications (SLOC) 

5.1.1 Dedikerad minröjning 
Utnyttjandet av SMCM för att minimera minhotet i detta scenario tar lång tid. Dels 
måste ombasering ske till området och dels går minsökningen i området långsamt 
p g a sensorernas beskaffenhet. AMCM enheter kan arbeta framskjutet med sonar för 
minsökning och skyddssvepning, men om minor påträffas måste SMCM enheter till 
platsen för att verkställa neutralisering om detta anses nödvändigt. 

Närheten till land gör att de dedikerade enheterna behöver externt skydd om det finns 
ett överhängande hot i området. Detta hot från land gör att risken för AMCM 
systemet ökar vilket kan få till följd att enbart SMCM enheter kan operera med 
godtagbar risknivå. 

Då Choke Points oftast är primära områden att minera finns det stor sannolikhet att 
minor påträffas. Geografins beskaffenhet gör även att dessa minor sannolikt måste 
röjas för att en efterföljande styrka skall kunna passera. För att då uppnå en godtag-
bar risknivå för denna styrka kommer det att krävas en hög röjningsgrad vilket inne-
bär att det tar tid för att minimera minhotet. 

UMCM, d v s EOD och MMS, kan med fördel operera i detta område om botten-
förhållandena är svåra. Måste passage med styrkan ske över ett sådant område 
kommer det dock att ta mycket lång tid att uppnå acceptabel risknivå 

5.1.2 Organisk minröjning 
Inför en planerad passage av en Choke point kan det ubåtsbaserade LMRS med 
fördel nyttjas för att få underrättelser om bottenförhållanden och NOMBO-täthet. 
Dessa underrättelser kan utgöra underlag för vidare insatser och val av system för att 
reducera tiden.  

Helikopter MH-60S med sonar AN/AQS-20X kompletterar det underlag som LMRS 
åstadkommit för att ytterligare minska osäkerheten och därmed risktagningen. 

Vid själva passagen gör utnyttjandet av det helikopterburna lasersöksystemet 
ALMDS att risken för påsegling av driv- och flytminor minskar. Då manöver-
utrymmet är begränsat i dessa områden används helikopterminröjningssystemet 
RAMICS för att undanröja dessa minor om de ej kan manövreras runt. 

Under förutsättning att få minor påträffas som måste röjas för att kunna passera 
utnyttjas helikopter med AMNS minförstöringsfarkoster. Påträffas en större mängd 
minor som måste röjas bör detta bli en uppgift för medföljande dedikerade enheter. 
Detta tar dock betydligt längre tid jämfört med AMNS. Ett alternativ för att minska 
tiden är nyttjandet av den obemannade minsökningsfarkosten RMS i syfte att fast-
ställa minfältets utsträckning och avståndssvepet OASIS för att neutralisera avstånds-
minorna. 
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5.1.3 Slutsatser 
Vid röjning av SLOC beror den önskade handlingsfriheten mycket på densiteten av 
minor. Genom nyttjande av ett organiskt minröjningssystem kan man minska tiden 
avsevärt gentemot dedikerade minröjningssystem. Detta beror på möjligheter till 
tidigare underrättelser för planering samt det höga tempot i själva minsökningen. 
Påträffas endast ett litet antal minor kan detta tempo bibehållas. Är däremot min-
densiteten hög innebär detta att kvalificerade minröjningsenheter måste bistå med 
röjning. Finns dessa enheter inte med initialt i styrkan innebär det att tiden för att 
genomföra passage av en choke point ökar drastiskt och risken för sjöstyrkan förblir 
hög över tiden. Handlingsfriheten vid nyttjande av det organiska minröjnings-
systemet minskar således i detta fall. 

Risken är högre för de dedikerade minröjningsenheterna i denna miljö p g a deras 
dåliga egenskydd. Organiska minröjningsenheter löper här en mindre risk p g a deras 
bättre egenskydd och övriga stridförmågor, varför detta bidrar till ökad handlings-
frihet i dess utnyttjande. 

Huruvida nyttjande av ett organiskt minröjningssystem i SLOC ger den operativa 
chefen ökad handlingsfrihet beror således på mängden påträffade minor. Följaktligen 
bör det därför finnas dedikerade minröjningsenheter inom sjöstyrkan vilka kan 
hantera en större mängd funna minor. Dagens dedikerade minröjningsplattformar 
minskar dock tempot drastiskt då de skall ingå i en sammansatt sjöstyrka. Fram-
tagning av nya plattformar som beskrivs i doktrinerna, t ex Littoral Combat Ship 
(LSC), kommer troligtvis att medföra att högt tempo kan hållas även då kvalificerade 
enheter ingår. 

5.2 Operating Areas (OA) 

5.2.1 Dedikerad minröjning 
Då avsikten är att finna minfritt område fritt till sjöss och detta område är mycket 
stort till yta kommer det att ta mycket lång tid för sjögående minröjningsenheter p g a 
deras låga fart under operationen. Nyttjande av luftburna minröjningsenheter 
reducerar förvisso denna tid något, men deras uthållighet gör nyttjandet av systemet 
begränsat. EOD används endast i underrättelsesyfte för att minska tiden för efter-
följande minsvepning. 

Är området förutbestämt och ej kan flyttas vid förekomst av minor kan risken för att 
operera i området minskas genom minsvepning. För att ytterligare reducera risken i 
ett långt tidsperspektiv, även om inga minor initialt påträffats, bör fortsatt min-
sökning genomföras av dedikerade minröjningsenheter över tiden. 

5.2.2 Organisk minröjning 
Målet med att finna minfritt område fritt till sjöss underlättas genom att framskjutet 
nyttja LMRS för att vinna tid. När styrkan befinner sig nära ett OA används RMS, 
som har god förmåga att täcka stora områden på kort tid. Dess uthållighet är en 
fördel vilket i sin tur minskar tiden. Påträffas minor får beslut tas om att flytta OA 
alternativt genomföra nödvändig begränsad röjning med AMNS för att minska 
risken. MH-60S med AN/AQS-20X sonar kan nyttjas för att ytterligare öka tempot i 
minsökningen. 

När området upprättats används ALMDS för att detektera drivminor i syfte att 
minska riskerna för enheter som manövrerar i området. Även RMS kan nyttjas för att 
konstatera att inte ytterliggare mineringar skett i området. 
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Ett OA undviker man att lägga i område med svåra bottenförhållanden och hög 
NOMBO-täthet för att underlätta och ytterligare minska tiden för minsökning. 
Information om dessa bottenförhållanden insamlas företrädesvis av LMRS. 

5.2.3 Slutsatser 
Då röjning av minor i OA skall undvikas är nyttjandet av organiska minröjnings-
system betydligt mindre tidskrävande än användandet av dedikerade minröjnings-
system. Detta ger en operativ chef ökad handlingsfrihet då styrkan snabbare kan 
komma på plats. Då området även bör vara minfritt i ett medellångt och långt tids-
perspektiv åtgår resurser för att bibehålla låg risk för sjöstyrkan över tiden. Tas dessa 
resurser från icke dedikerade enheter binder man till del dessa från att kunna genom-
föra annan prioriterad verksamhet. Den operativa handlingsfriheten ökar således om 
förbandet tillförs dedikerade minröjningsresurser för att lösa denna uppgift över 
tiden. 

5.3 Ship-to-Objective Maneuver (STOM) 

5.3.1 Dedikerad minröjning 
Minröjningsenheter som uppträder i denna miljö kan utsattas för ett externt hot från 
t ex robotar och artilleri i land. Detta innebär bl a inskränkningar i användandet av 
helikoptrar för minröjning vilka är begränsade i manöver vid bogsering. Sjöburen 
minröjning genomförs företrädesvis utanför landbaserade försvarssystems räckvidd. 
Stor risktagning tas för de minröjande enheterna om de skall genomföra minröjning 
nära land vilket ställer krav på starkt externt skydd. Då överraskning är en av 
framgångsfaktorerna i STOM innebär nyttjande av dedikerade enheter att opera-
tionens anfallsriktning röjs vid insättande av dessa, varvid risktagningen för efter-
kommande förband ökar. Användningen av dedikerade minröjningsenheter i detta 
scenario tar tid vilket gör att tempot i operationen nedgår och ytterligare försvårar 
överraskning. 

Efter att anfallet inletts och kusten är säkrad finns behov av att bredda det röjda 
området och ytterliggare minimera minhotet för tillkommande förstärkningsenheter 
och logistiskt stöd till land. Detta kräver kvalificerade minröjningsenheter för att 
minimera tid och risk varför samtliga dedikerade minröjningssystem är lämpliga för 
denna uppgift. 

5.3.2 Organisk minröjning 
Då nödvändigheten av tempo i operationen är stor behövs noggranna underrättelser 
om bottenförhållande och NOMBO-täthet. En del av denna information fås genom 
dolt användande av LMRS. RMS kan även användas bortom horisonten till att ytter-
ligare minska tiden för inhämtning av denna information.  

För att minska risken för efterföljande landstigningsstyrka kan MH-60S helikoptrar 
bogserandes sonar AN/AQS-20X medfölja tillsammans med helikoptrar bärandes 
ALMDS och RAMICS system ombord. Även om de sistnämnda två systemen inte 
bogseras efter helikoptern och därmed har ökad manöverförmåga, krävs externa 
resurser för att minska risken för att dessa enheter blir bekämpade under opera-
tionens genomförande. Om ”breach through” blir nödvändig kan helikopter med 
AMNS nyttjas för att öka tempot. Under själva landstigningsoperationen är det de 
helikopterbaserade systemen, bortsett från avståndssvepet OASIS, som möjliggör att 
högt tempo kan hållas.  
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Då risktagningen för medföljande landstigningsförband i hög grad minskar genom 
användandet av helikoptersystemen, kan den högre risk som helikoptrarna utsätts för 
berättigas av detta. 

5.3.3 Slutsatser 
Det är framförallt för denna typ av operation som det organiska minröjnings-
konceptet tagits fram. De organiska systemen medför att högt tempo kan hållas 
genom hela operationen. Genom dolt utnyttjande av obemannade undervattens-
farkoster kan tillräckliga underrättelser samlas in för att minska risken för land-
stigande förband. Dedikerade minröjningsenheter kan inte fristående genomföra 
denna typ av operation varför det enda sättet för den operativa chefen att skaffa sig 
handlingsfrihet är att nyttja ett organiskt minröjningskoncept initialt. Ytterligare 
handlingsfrihet fås genom att nyttja dedikerade minröjningsenheter för fortsatt 
röjning efter att den inledande landstigningen är genomförd. 

STOM är en taktisk tillämpning av Sea Strike. Det är behovet och strävan efter att 
kunna genomföra denna typ av operation som till legat till grund för de tidigare 
beskrivna doktrinerna. En slutsats som dras genom att pröva det organiska 
minröjningskonceptet i detta scenario gentemot faktorerna tid och risk är att de 
tekniska system som tagits fram inte bara ger en positiv effekt på dessa faktorer, utan 
är oumbärliga för att kunna genomför denna typ av operation. 

5.4 Styrka och rum 

För att belysa hur utvecklingen av US Navy’s minkrigsförmåga påverkat handlings-
friheten anser jag det är viktig att ytterligare analysera den utifrån faktorerna styrka 
och rum. Rumsfaktorn hänger tätt ihop med tidsfaktorn vilket vi ser i OA-scenariot. 
Möjligheten att öka rummet på så kort tid som möjligt ger ökad handlingsfrihet då 
anfallskraften minskar om tempot försvinner. Här överträffar det organiska 
minröjningssystemet det dedikerade i form av möjligheten att minsöka ett större 
område på kortare tid. Då stor förekomst av minor föreligger i ett område blir den 
operativa chefen dock beroende av dedikerad minröjningsförmåga för att kunna 
etablera och bibehålla kontroll till sjöss.  

Dedikerade minröjningssystem är ett väl beprövat koncept med fokus på att vara bäst 
på endast en förmåga – minröjning. Utbildning och träning genomförs endast mot 
detta mål. Enheterna har inga andra huvuduppgifter varför den operativa chefen inte 
behöver överväga vilken förmåga som för stunden är prioriterad. Å andra sidan 
innebär denna enkelsidighet begränsningar i utnyttjandet av enheterna för andra 
uppgifter. Det organiska minröjningskonceptet bygger på en styrka med flera inne-
boende huvudförmågor på de enskilda plattformarna. Detta innebär dels att prio-
ritering av uppgifter måste göras gentemot det operativa målet och dels ställer det 
höga krav på personalen ombord. 

Minröjning skall enligt doktrinerna nu bli en av huvudförmågorna som de ingående 
enheterna i en sjöstyrka skall kunna hantera. Detta kräver utbildning, träning, 
disciplin, ledarskap och motivation. Expertis och kompetens för att utveckla denna 
förmåga hos icke kvalificerade minröjningsenheter är begränsad. Attityden till min-
kriget på dessa enheter måste även förändras från av vara negativ till att bli en 
självklarhet. Förändringar av detta slag sker över lång tid, varför den operativa 
chefen måste vara medveten om att styrkan med den inneboende organiska 
minröjningsförmågan inte kommer att kunna utnyttjas optimalt under lång tid fram-
över. 
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5.4.1 Slutsatser 
Det organiska minröjningskonceptet ger den operativa chefen störst handlingsfrihet 
då han själv kan välja var i rummet han avser agera. Begränsas rummet ökar han sin 
handlingsfrihet med hjälp av dedikerade minröjningsresurser. Över tiden ges stor 
handlingsfrihet genom flexibiliteten i det organiska minröjningskonceptet i form av 
förmågeutbudet i styrkan. Dock kan denna handlingsfrihet stå sig slätt om förmågan 
till organisk minröjning inom förbandet överskattas. 

Slutsatsen blir att en väl fungerande och övad styrka med organsikt minröjnings-
förmåga och stöd av dedikerade enheter ger den operativa chefen ökad handlings-
frihet i rummet. 

5.5 Kritik mot resultaten i analysen 

Under analysen har tre mycket generella scenarier använts som fallstudie. Anled-
ningen till att använda generella i stället för verkliga fall har gjorts för att få en över-
gripande analys i olika miljöer. För att få en mer fullständig bild av analysen och öka 
validiteten måste fler fall studeras och de olika miljöaspekterna i varje fall beskrivas i 
detalj. Analysen kan ses som en förstudie, genomförd i en bredare kontext och vars 
resultat skall användas som diskussionsunderlag. 

En faktor som inte tagits i beaktande under analysen är systemens komplexitet. Ett 
system kan sägas bli komplext när det är svårt att formulera dess struktur och bete-
ende, även om man har tillgång till alla dess komponenter och inbördes relationer. 
Definitionen innebär att begreppet komplexitet är högst relativt.111 Jämför man det 
klassiska dedikerade minröjningskonceptet med det organiska minröjningskonceptet 
framstår det senare som ett betydligt mer komplext system. Detta innebär att det är 
svårt att utnyttja systemet på ett optimalt sätt. Ständigt förbättrande av Concept of 
Operations för de framtida minröjningssystemen blir ett krav då komplexiteten ökar. 
Dessa förändringar kan innebära begränsningar i handlingsfriheten då konceptets 
samansättning och struktur ständigt ändras över tiden. Lösningen på problemet är 
träning och utbildning vilket faller in under urvalsfaktorn styrka. 

6. DISKUSSION OCH REFLEKTION 
Ovanstående analys kommer nedan att diskuteras för att bringa klarhet i de ställda 
frågeställningarna. Jag har valt att föra diskussionen under respektive fråga då detta 
ligger i linje med den deskriptiva metoden och för att analysen är kvalitativ. 

6.1 Svar på frågeställningarna 

Hur har den tekniska utvecklingen av minröjningssystemet påverkat den operativa 
handlingsfriheten gentemot faktorerna tid, rum, styrka och risk? 

Summan av slutsatserna under analysen ger vid handen att utnyttjandet av ett 
organiskt minröjningskoncept ger den operativa chefen ökad handlingsfrihet. Frågan 
är då vilka faktorer det är som bidrar till denna ökning och på vilket sätt. 

Organisk minröjningsförmåga ökar handlingsfriheten då högre tempo kan hållas 
genom hela operationen. Både när det gäller förflyttningstider mellan olika 
operationsområden och under själva minröjningen. Andemeningen med det 
organiska minröjningskonceptet är inte att röja minor utan att lokalisera minor eller 
                                                 
111 Adam Westerholm, Mattias Åström, En kognitionsvetenskaplig introduktion till Människa – 

maskin – interaktion, (Lund: Studentlitteratur, 2002), s.41. 
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områden där man kan förvänta sig, alternativt ej utesluta förekomst av minor. De in-
gående delsystemen i det organiska minröjningssystemet erbjuder möjlighet att 
genomföra denna minsökning under relativt högt tempo. Tiden för att etablera 
kontroll i ett havsområde nedgår således. Snabb minsökning möjliggör för den ope-
rativa chefen handlingsfrihet att kunna ”syna” motståndarens kort mycket snabbare 
då denne annonserat att ett visst område är minerat. AMNS tillåter röjning av en 
begränsad mängd minor inom ett begränsat område utan att tempot nedgår nämnvärt. 
Vid hög förekomst av minor inom ett område som inte kan undvikas uppstår dock 
problem för de ingående systemen vars tekniska uppbyggnad inte är lämpad för 
röjning av minor i någon större utsträckning. Här är det enda alternativet att nyttja 
dedikerade minröjningsenheter, vilket leder till att tempot nedgår och tiden för att 
etablera kontroll i området ökar. Å ena sidan innebär beslutet att inneha dedikerad 
minröjningsförmåga inom förbandet att den taktiska förflyttningshastigheten nedgår. 
Å andra sidan ökar de dedikerade enheternas minröjningsförmåga genom samverkan 
med de organiska systemen vilket leder till en positiv operativ effekt för hela opera-
tionen. 

Rummet är tätt förknippat med tidsfaktorn. Utnyttjandet av ett organiskt 
minröjningskoncept innebär att en större yta kan minsökas på samma tid jämfört med 
ett dedikerat minröjningskoncept. Finns det operativa möjligheter att lägga 
operationsområdet efter rådande bottenmiljö och minförekomst finns det inga behov 
av att nyttja dedikerade minröjningsenheter inom förbandet. Är förbandet bundet till 
att operera i en viss miljö i vilken det förekommer ett större minhot anser jag dock att 
dedikerad minröjningsförmåga är oundgänglig och skall således ingå i förbandet 
alternativt tillföras den operativa chefen innan operationen. 

En av förutsättningarna för att en styrka skall kunna inneha en organisk minröjnings-
förmåga är tillgång till fungerande och tillförlitliga tekniska minröjningssystem. 
Dessa system måste dessutom kunna samverka med varandra för att adekvata 
synergieffekter skall uppnås. Hela systemet i sig måste kunna samverka med andra 
system, t ex med ett dedikerat minröjningssystem, d v s det organiska minröjnings-
systemet ingår i ett system av system. Varje del av detta system är utformat för att 
möta specifika krav i särskilda situationer. RMS är avsett för att detektera och klassi-
ficera. AMNS är avsett för identifiering och neutralisering o s v. På samma sätt är det 
organiska minröjningssystemet avsett att minsöka i högt tempo medan det dedikerade 
är avsett att minröja med hög noggrannhet. Således måste tillgång till båda dessa 
system samt balans mellan dessa finnas för att optimal handlingsfrihet skall uppstå i 
en okänd miljö. 

Minröjningsförmågan har tidigare setts som en exklusiv resurs vilken hanterats sepa-
rerat från övriga förmågor i en sjöstyrka. Detta är på väg att ändras och minröjnings-
förmåga skall vara en av ett förbands självklara förmågor. Minröjning är en komplex 
uppgift vilken kräver kompetens genom utbildning och erfarenhet för att bemästras. 
Kompetens finns idag inom de dedikerade minröjningsförbanden. För att ett 
organiskt minröjningskoncept skall fungera måste denna kompetens även spridas till 
de icke kvalificerade enheterna. Amiral J. M. Boorda, Chief of Naval Operations, 
skriver i sin vision om framtida minröjningsoperationer: 

“Mine warfare, perhaps more than any other single littoral warfare mission area, is 
the "key" that will unlock the "door" to the littoral battlespace. In the most 



Örlkn Peter Lendrop C-UPPSATS Beteckning 1345/6:1 
ChP T 04-06 2007-02-16 Sida 34 (34) 

fundamental way, then, mine warfare and the need for effective mine 
countermeasures must be an "all-hands" concern of the Navy and Marine Corps”112 

För att ovanstående vision skall bli verklighet krävs utbildning, träning, disciplin, 
ledarskap motivation etc vilket tar tid. Framförallt krävs en förändrad attityd till 
minkriget, vilket under lång tid tillbaks ansetts vara ett ”andra klassens vapenskrå” i 
US Navy.113 Således uppnår den operativa chefen inte ökad operativ handlingsfrihet 
enbart genom tillförandet av nya tekniska organiska minröjningssystem, utan måste 
låta tiden verka för att kompetensen inom förbandet skall utvecklas. 

Den tekniska utvecklingen av det amerikanska minröjningssystemet bygger bl a på 
att människan ej skall operera i minerat område. Det organiska minröjningskonceptet 
tillgodoser detta kravet genom nyttjandet av ”off-board” sensorer, d v s sensorer som 
opererar framskjutet som t ex LMRS och RMS. Helikopterburna sensorer kan i och 
för sig utsättas för fientlig eldgivning när de opererar framskjutet, men undgår hotet 
från en detonerande mina. Dedikerade SMCM enheter använder idag inte ”off-
board” sensorer, vilket innebär att de opererar i minfältet. För att minska risken för 
dessa förband är fartygen specialbyggda med passivt minskydd (magnetik och 
akustikreducering). Risken kan minskas ytterligare genom att utnyttja luftburna 
minröjningsplattformar med svep i preventivt syfte innan minröjningsfartygen går in 
i ett minerat område. Det som dock är det väsentligaste för den operativa chefen är 
vilken risk som själva sjöstyrkan i sig utsätts för då den vistas i ett operationsområde 
med befarade minor. Genom införandet av ett organiskt minröjningskoncept får även 
icke kvalificerade enheter förmåga att hantera ett minhot vilket minskar risken för 
förbandet. Då förmågan att hantera minhotet bygger på ett system av olika kompo-
nenter krävs dock att enheterna i en CVSG, ESG eller ARG samverkar och befinner 
sig i samma delområde inom operationsområdet. För att öka säkerheten för en sjö-
styrka i områden med hög mindensitet eller i ett långt tidsperspektiv anser jag 
emellertid att det krävs närvaro av dedikerade, kvalificerade minröjningsresurser för 
att minska risktagningen för en ESF, vilket i sin tur ger den operativa chefen ökad 
handlingsfrihet att manövrera med och bruka förbandet. 

Slutsatsen blir att den tekniska utvecklingen av den amerikanska sjöminröjnings-
förmågan har ökat den operativa handlingsfriheten genom att US Navy nu har 
möjlighet att utnyttja ej kvalificerade enheter till att minska risken för det egna 
förbandet genom förmågan att minsöka och till del röja ett större område på kortare 
tid. 

 

Hur förhåller sig relationen mellan doktrin och teknik vid framtagning av nya 
minröjningssystem, d v s styr doktrinerna den tekniska utvecklingen? 

Tidigare forskning har visat att USA flera gånger tidigare fått lära om läxan att 
minkrigsförmåga är en väsentlig del av en sjöstyrkas förmåga för att kunna skapa 
kontroll till sjöss i kustnära farvatten. Senaste gången var under Kuwaitkriget 1991. 
Intresset för minröjning fick efter detta sin stora uppsving efter att Amiral J. M. 
Boorda, Chief of Naval Operations, i den tidigare citerade visionen om framtida 
minröjningsoperationer, Mine Countermeasures - an Integral Part of Our Strategy 
and Our Forces, uppmanat till att minröjning måste få betydligt mer uppmärksamhet, 
                                                 
112 J. M Boorda, Mine Countermeasures - an Integral Part of Our Strategy and Our Forces, (Artikel i 

Federation of American Scientists, Military Analyses network, 1999, http://www.fas.org/man/dod-
101/sys/ship/weaps/docs/cnopaper.htm), 2006-10-26. 

113 Naval Mine Warfare: Operational and Technical Challenges for Naval Forces, s.2-1. 
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bli organisk och integreras i en sjöstyrka.114 Detta tillsammans med insikten om att 
US Navy i framtida scenarier skulle behöva operera i kustnära farvatten ledde till 
framtagandet av From the Sea, Forward… From the Sea, OMFTS och STOM. Senare 
kom även dessa doktriner och koncept att bli en förutsättning för Sea Power 21. 
Framtagandet av nya utgåvor av Mine Warfare Plans, med tillhörande Concept of 
Operations beskriver vilka tekniska system som behövs för att lösa uppgifterna i 
dagens och framtidens minröjningskoncept. I fjärde utgåvan av denna plan finns en 
Mine Warfare Campaign Plan som beskriver vilka förmågor inom minröjning som 
behövs för att kunna transformera US Navy mot de nya minröjningskraven. Planen 
är indelad i tre perioder, Near-Term (1999-2000), Mid-Term (2001-2005), och Far-
Term (2006-2016). Near-Term beskriver hur man skall öka beredskapen för 
befintliga styrkor, Mid-Term beskriver hur befintliga system skall moderniseras och 
Long-Term hur nästa generations sensorer och vapensystem skall implementeras i 
framtidens dedikerade och organiska minröjningskoncept. Planen redogör för att de 
organiska minröjningssystemen skall övergå från forskning och utveckling till an-
skaffning under Mid-Term perioden.115 Studerar man det empiriska underlaget för de 
ingående delsystemen i det organiska minröjningskonceptet finner man det är få 
komponenter som idag är operativa och skulle kunna användas vid en skarp opera-
tion. Slutsatsen blir att arbetet med att få de nya materielsystemen för organisk min-
röjning operativa inte ligger i fas med de doktriner och visioner som utgör grunden 
för framtagandet av dessa system. Detta innebär att US Navy idag inte har den för-
måga att genomför organisk minröjning som den nya strategin att uppträda kustnära 
kräver. 

Forskning för att ta fram nya materielsystem för minröjning pågår kontinuerligt. Den 
första prototypen av RMS visades redan 1994,116 NMRS ansågs operativt 1998.117 
Detta innebär att utvecklingen av dessa materielsystem påbörjats innan t ex OMFTS 
hade presenterats. Frågan blir då om det är den tekniska utvecklingen som drivit fram 
de nya doktrinerna eller om dessa styrt teknikutvecklingen för att möjliggöra doktri-
nernas operationskoncept.  

Ett väl fungerande organiskt minröjningskoncept kräver framtagande av tekniskt 
avancerade minröjningssystem. I US Navy finns det en klar relation mellan doktri-
nerna och utveckling av nya minröjningssystem. Ser man på vilka system som är 
under framtagning och håller på att implementeras stämmer detta med det behov som 
föreligger enligt doktrinerna, d v s doktrinerna styr teknikutvecklingen. 

Vid skapandet av nya doktriner är det dock väsentligt att ta hänsyn till vilka möjlig-
heter dagens och morgondagens teknik medger. Å ena sidan medger framsteg inom 
tekniken att man kan utveckla nya operativa koncept. Å andra sidan ger framtagandet 
av nya operativa koncept utmaningar för industrin att möjliggöra realisering av de 
nya strategierna. Således borde den tekniska och doktrinära utvecklingen pågå i 
symbios med varandra, där de växelvis drar utvecklingen framåt. 

                                                 
114 Naval Mine Warfare: Operational and Technical Challenges for Naval Forces, s.1-2. 
115 U.S. Naval Mine Warfare Plan, fourth edition, Mine Warfare Campaign Plan. 
116 Naval Surface Warfare Center, Remote Minehunting System Focus Sheet, 

(http://www.ncsc.navy.mil/our%5Fmission/major%5Fprojects/remote%5Fminehunting%5Fsystem
%5Ffocus%5Fsheet.htm), 2006-10-27. 

117 Military Analysis Network, Near-term Mine Reconnaissance System [NMRS], 
(http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ship/weaps/nmrs.htm), 2006-10-27. 
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6.2 Reflektion 

Under arbetet med denna uppsats har jag fått kunskap om utvecklandet av en redan 
etablerad förmåga. Paradigmskiftet inom minröjningsväsendet har redan ägt rum, 
även om vi i Sverige är medvetna om det eller inte. Den tekniska utvecklingen acce-
lererar i takt med framtagande av allt kraftfullare datorer och införandet av nano-
teknologi. I Sverige och Europa har vi under sista delen av 1900-talet lett utveck-
lingen av minkrigskapacitet, både vad gäller materiell och kunskap. Jag är nu 
benägen att erkänna för mig själv att detta förhållande kanske är på väg att vända. 
Kunskapen jag tillskansat mig inom detta ämne innebär att jag tillåter mig att göra ett 
par reflektioner. 

6.2.1 Ny förmåga eller teknisk vision? 
Tidigare forskning har visat att US Navy förmåga att röja minor nedgått markant 
mellan USA:s olika krig under senare hälften av 1900-talet.118 Kuwaitkriget 1991 
skulle bli en vändpunkt då USA slutligen lärde sig läxan och utvecklade en bestående 
minkrigsförmåga. Ominriktningen av den marina strategin från ”Blue Water” till 
förmåga att uppträda kustnära och utvecklandet av organiska minröjningssystem 
borde förankra minkrigsförmågan som en bestående förmåga i U.S Navy. Uppsatsens 
analys tillsammans med övrig läsning har dock gett mig en något annorlunda syn hur 
det kan förhålla sig. Organisk minröjning målas i visionerna och doktrinerna ofta upp 
som den slutliga lösningen mot minhotet i kustnära farvatten. Amiraler och militära 
skribenter talar om ett paradigmskifte och revolution inom minröjning. Dedikerad 
minröjning beskrivs som historia och en kvarleva från 1900-talet. Detta har lett till 
att det dedikerade minröjningsväsendet i dag blivit underfinansierat. Utveckling, 
uppgradering, nyanskaffning läggs på is samtidigt som utfasning av gammal 
materiell pågår.119 Det organiska minröjningskonceptet är i sin linda och teknik-
utvecklingen hinner inte riktigt med doktrinutvecklingen. Kulturella skillnader 
mellan vapenslagen i marinen gör att implementering av kunskap tar tid. Ingen har 
beskrivit när USA har förmåga att fullt ut kunna genomföra minröjning och min-
sökning med komponenter ur en ESF under en verklig operation. Min uppfattning är 
att organisk minröjning fortfarande är en teknisk vision och att vi inte ser detta 
koncept fullt operativt förrän om tidigast 10-20 år. Jag menar därför att US Navy’s 
förmåga att hantera ett minhot återigen är på väg att nedgå. I glappet mellan ned-
bantningen av de klassiska dedikerade minröjningssystemen och till dess att det 
organiska minröjningskonceptet är helt operativt finns det en nedgång i minröjnings-
förmågan som mycket väl kan innebära att USA återigen förlorar sin handlingsfrihet 
om de hamnar i en konflikt mot en kontinentalmakt som utnyttjar sig av ett asymmet-
riskt minhot i ett kustnära operationsområde. För att inte hamna i denna situationen 
anser jag att det är viktigt att förstå det dedikerade minröjningssystemets värde och 
funktion inom minkrigssystemet. Det måste råda en balans mellan dessa två 
minröjningskoncept vid operationer i olika marina miljöer och scenarier. Det är 
denna balans som kommer att vara den framtida operativa chefens dilemma under de 
närmaste åren. Som hjälp kan han använda sig av tesen: 

Organic where you can, dedicated where you must! 

6.2.2 Kuwaitkriget 2010 
I inledningen till denna uppsats beskrevs hur US Navy och US Marine Corps tving-
ades att dra sig tillbaka p g a irakiska mineringar. Två amerikanska fartyg min-
                                                 
118 Se Frank Johnsson, (2005). 
119 Naval Mine Warfare: Operational and Technical Challenges for Naval Forces, s.2-11. 
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sprängdes då de ovetande manövrerade i minfält. De minröjningsresurser som bistod 
operationen utgjordes av brittiska, amerikanska, saudiarabiska och belgiska min-
svepare och minjaktsfartyg, 6 st MH-53E (Sea Dragon) helikoptrar samt 20 st EOD 
team. De enda minröjningsresurserna som användes under själva operation Desert 
Slash var de brittiska. Övriga av koalitionens minröjningsenheter hade hårdare 
restriktioner samt sämre förmågor och egenskydd varför dessa aldrig deltog i den 
offensiva minröjningsfasen. Här kan vi se att skillnader i olika styrkors förmågor och 
tillvägagångssätt att genomföra operationer ofta betyder begränsningar i en multi-
nationell styrkas möjligheter att verka effektivt.120 Slutsatsen blev att Amiral Arthur 
tog en så pass hög risk att han inte fick med sig alla minröjningsenheterna, utan fick 
acceptera den begränsning i minröjningsförmåga detta resulterade i. 

Hur skulle då situationen sett ut om Amiral Arthur haft tillgång till ett organiskt 
minröjningskoncept i likhet med det som beskrivits i uppsatsen eller om kriget skulle 
ha genomförts 2010? I denna korta ”fiktiva fallstudie” avser jag pröva om resultatet 
av min analys fungerar. 

US Navy lider inledningsvis brist på underrättelser om i vilken omfattning Irak har 
minerat. (Se figur 1, bilaga 2) Man påträffar drivminor och befarar att Irak har 
minerat närmre kusten i syfte att hindra ett amfibieföretag. Framskjuten spaning med 
ubåt och LMRS ger bra med underrättelser om bottenförhållanden och ett par miss-
tänkta minfält påträffas oväntat långt ut från kusten. Helikoptrar med ALMDS och 
RAMICS system ombord genomför spaning framför enheterna i syfte att minska 
hotet från drivminor. När man beslutat sig för en Area of Operation utanför de miss-
tänkta minfälten avsökt detta med RMS och helikopterdragen sonar. Då ytterligare 
minor påträffas flyttas operationsområdet något för att vara minfritt. Fortsatt min-
sökning pågår över tiden i området. Styrkorna kommer på plats och inleder Sea 
Basing. Nästa steg blir att utnyttja RMS och till del helikopter med sonar och svep 
(OASIS) för att röja en led närmre kusten i syfte att flytta fram slagskepp för kust-
beskjutning. En minlinje hittas i vilken man finner en ”lucka” med endast ett fåtal 
minor. Dessa neutraliseras snabbt av en helikopter med AMNS. Ett antal plattformar 
som bär organiska minröjningssystem följer med mot kusten för att fortsätta röja den 
Fire Suport Area (FSA) som slagskeppen behöver. Samtidigt genomförs minspaning 
med LMRS mot ön Faylaka, på vilken landstigningen skall ske. Spaningsresultatet 
påvisar inga minor, varför de dedikerade minröjningsenheter som medföljer sjö-
styrkan inte behöver utnyttjas framskjutet. Efter att kustbeskjutning pågått ett antal 
dagar genomförs ett överraskande amfibieanfall mot ön. Irakierna blir märkbart 
förvånade då ingen förvarning skett. Tempot är högt och styrkan manövrerar under 
anfallet mot den svagaste punkten i Faylakas defensiva befästning. Tillsammans med 
styrkan flyger helikoptrar med ALMDS och RAMICS vilka lyckas neutralisera de 
sporadiskt utlagda strandförsvarsmineringarna. Anfallet lyckas och medföljande 
dedikerade minröjningsfartyg påbörjar minröjning i syfte att ytterligare öka säker-
heten samt bredda lederna in mot den Irakiska kusten och ön Faylaka. 

Det som skiljer sig mest i detta fiktiva fall mot vad som verkligen hände var den 
inledande minsökningen. Denna innebar att sjöstyrkan tidigt fick kontroll over de 
irakiska mineringarna och kunde manövrera därefter. Ytterligare minsökning mot 
Faylaka gav informationen att där troligtvis inte fanns några minor vilket innebar att 
man inte behövde riskera att sätta in dedikerade minröjningsenheter. Denna bilden är 
den motsatta mot vad US Navy trodde i verkligheten 1991. Slutsatsen av denna 
fiktiva jämförelse blir att om US Navy innehaft en organisk minröjningsförmåga 
1991 skulle resultatet ha blivit att operationen kunde ha gjorts på kortare tid, med 
                                                 
120 NATO/Pfp, Allied Joint Doctrine (AJP-01(B)), (unclassified, December 2002), s. 2-10:0216. 
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högre tempo över ett större område med högre säkerhet för de egna förbanden. 
Således får den operativa chefen verkligen ökad operativ handlingsfrihet om han har 
tillgång till organisk minröjningsförmåga. 

6.2.3 ”Counter Countermine warfare” 
En aspekt som sällan tas upp i beskrivningar av det organiska minröjningskonceptet 
är positioneringsproblematiken. Nödvändigheten att med stor noggrannhet kunna 
positionera identifierade minor kan ses som självklart. Det är emellertid lika viktigt 
för övriga enheter i sjöstyrkan att kunna navigera med mycket hög precision. Då det 
organiska minröjningskonceptet bygger på att undvika mineringar eller områden som 
inte kan minsökas med tillfredställande resultat, är god positioneringsförmåga vital 
för de enskilda enheterna. Dagens positioneringssystem bygger nästan uteslutande på 
satellitbaserade system. Dessa system kan lätt blockeras, störas eller utsättas för 
Spoofing. Det sistnämnda innebär att satellitemottagaren ”matas” med felaktiga 
värden vilket leder till att mottagaren använder fel signal i sina beräkningar och får 
således fel värden på sin position och tid utan att systemet uppmärksammar stör-
ningen.121 Positioneringssystemen i ett organiskt minröjningssystem är m a o en av 
de viktigaste komponenterna samtidigt som det kanske är en av de mest sårbara. 

En annan väsentlig del är C4ISR-systemet vilket länkar samman de olika organiska 
delsystemen. Störs detta ut uppnår man inte de avsedda synergieffekterna med ut-
spridda sensorer och beslutsunderlaget för den operativa chefen uteblir. 

Ytterligare något som skulle kunna bli ett hot mot systemet är om en mina som 
verkar mot helikopter tas fram. Landbaserade ”minor” mot helikoptrar användes 
under Vietnamnkriget. Teknik för att detektera en hovrande helikopter från en 
undervattenssensor finns. Likaså finns det teknik för att avfyra missiler under vatten 
mot mål ovan vattnet. Möjligtvis är denna ”Helikoptermina” framtagen av någon 
nation i det dolda. Utnyttjandet av dessa skulle i så fall hindra eller starkt begränsa 
US Navy att nyttja fem av de sju organiska systemen. Den enda lösningen mot detta 
minröjningsmotmedel skulle vara att fortsätta utveckla autonoma obemannade min-
röjningssensorer som kan verka i alla miljöer och som på sikt kan ersätta helikopter-
systemen. 

6.2.4 Visby i ett organiskt minröjningskoncept 
Förmågan att kunna verka i det kustnära området är idag efterfrågat och Sverige 
ligger långt framme. Den vidgade synen på svensk säkerhetspolitik och det rådande 
omvärldsläget har skapat behovet av stående snabbinsatsstyrkor. Regeringens upp-
fattning är att arbetet med svensk säkerhet måste ske i samverkan med andra nationer 
där oroligheter uppträder.122 För marinen innebär detta att vi måste lära oss att sam-
verka med andra nationer långt borta från Sveriges gränser. Framtagandet av nya 
marina plattformar pågår kontinuerligt och de fartyg som nu är under produktion i 
Sverige kommer att vara basen för det marina bidraget i ett framtida svenskt insats-
försvar. Korvett typ Visby är en av dessa plattformar som förväntas bli operativ år 
2009. Visby är byggt för att kunna uppträda i kustnära farvatten och utföra uppdrag 
enskilt eller tillsammans med svenska eller internationella enheter. Konceptet bygger 
på multirole eller multipurpose förmåga, d v s hon skall ha förmåga att genomföra 
strid på, över och under ytan. Styrkan i konceptet bygger på radikal signatur-
                                                 
121 Jon S Warner, Roger G Johnston, GPS Spoofing Countermeasures, (Homeland Security Institute, 

http://www.homelandsecurity.org/bulletin/Dual%20Benefit/warner_gps_spoofing.html, December 
2003), 2006-10-27. 

122 Försvarsmakten, Sista ordet från Chefen!, (4.sjöstridsflottiljen, 
http://www.4sjostridsflj.mil.se/im/index.php?c=news&id=32137, besöktes 2006-11-03). 



Örlkn Peter Lendrop C-UPPSATS Beteckning 1345/6:1 
ChP T 04-06 2007-02-16 Sida 39 (39) 

anpassning för att kunna uppträda dolt mot en motståndare i dessa tre dimensioner 
samt möjlighet till förflyttning i hög fart. Den inneboende prioriterade förmågan 
bygger på förvalt utrustningsalternativ. Med detta menas att hon antingen är utrustad 
för att möta ett ythot eller ett undervattenshot som högsta prioritet. Hur skulle då 
Visby passa in i en ESG som innehar en organisk minröjningsförmåga? Frågan 
kräver att den operativa målsättningen med operationen hon deltar i och miljön är 
definierad. Jag tar mig dock friheten att reflektera generellt. Visby kan inte jämföras 
med större fartygstyper som jagare och kryssare, även om vapensystemen ombord 
har hög verkan och klassas som ”state of the art” teknologi. Hennes primära upp-
gifter i ett ytstridsperspektiv skulle kunna utgöra framskjuten spaning med hjälp av 
hennes goda smygegenskper. Hennes storlek tillåter inte att hon baserar något av de 
beskrivna organiska minröjningssystemen ombord. Den inneboende minröjnings-
förmågan består av olika Remote Operated Vehicles (ROV), vilka klassas om ”Out 
board” sensorer, d v s de verkar inte från fartyget, men heller inte framskjutet i likhet 
med ”off board” sensorer typ RMS. Ombord finns även en skrovfast sonar viken kan 
användas för minsökning och klassificering av förankrade och bottenliggande minor. 
Neutraliseringssystemet bygger på tyska SEA FOX i likhet med AMNS.123 Vad är det 
då som skiljer Visby från en dedikerad minröjningsplattform om hennes utrustning 
och personal prioriteras mot minröjning? Framför allt är det tre faktorer som skiljer 
henne från dagens dedikerade plattformar: Hög fart, gott egenskydd samt signatur-
anpassning. Dessa tre egenskaper gör henne unik som minröjningsplattform. Genom 
sin höga fart begränsar hon inte en ESG vid manövrering och ombasering. Hennes 
goda egenskydd gör att hon kan genomföra minröjning utan att binda andra ytstrids-
enheter för externt skydd. Den unika signaturanpassningen innebär att hon kan 
minsöka ”dolt” och framskjutet för att insamla underrättelser om bottenförhållanden 
och förekomst av minor. Jag anser att Visby med hjälp av dessa egenskaper utgör ett 
mycket värdefullt tillskott i ett organiskt minröjningskoncept som en specialiserad 
dedikerad minröjningsenhet. 

6.3 Sammanfattning 

Under Kuwaitkriget 1991 stötte US Navy på stora problem. Den motståndare de stod 
inför genomförde asymmetrisk krigföring med hjälp av sjöminor. Detta innebär att 
en nation med liten förmåga att genomföra strid till sjöss ändå kunde förneka en 
stormakt att få kontroll till sjöss. Resultatet blev att två amerikanska fartyg från US 
Navy minsprängdes och en planerad landstigningsoperation fick ställas in. Detta var 
inte första gången som US Navy ignorerat betydelsen av att kunna genomföra 
minkrig. Det förändrade omvärldsläget innebär att många av dagens och morgon-
dagens konflikter sker och kommer att ske i kustnära områden på spridda platser över 
jorden. Detta har medfört att US Navy nu håller på att transformera sin flotta för att 
kunna verka i dessa farvatten. Från att har varit en renodlad ”Blue water navy” med 
en offensiv förmåga att möta ett hot fritt till sjöss, anpassar man sig nu till att även 
kunna möta hot kustnära. Detta innebär att US Navy nu måste ha förmågan att möta 
ett överhängande minhot i dessa farvatten för att den operativa chefen skall få till-
räckligt med handlingsfrihet att utnyttja sitt förband. 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur US Navy’s minröjningsförmåga 
utvecklats sedan Kuwaitkriget 1991. Den har även undersökt vilka bakomliggande 
faktorer som styrt utveckling. Målet har varit att identifierad hur detta påverkat den 
operativa chefens möjligheter att möta ett minhot i kustnära farvatten. För att nå 
                                                 
123 Thomas E Engvall, “Swedish Navy Mixes Evolution and Revolution to Launch Stealth 

Multimission Corvette”, (Artikel i US Naval Proceedings, Mars 1999, s. 60-62), s.60. 
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syftet med uppsatsen har jag använt mig av en deskriptiv metod för att beskriva US 
Navy’s minröjningssystem vilka sedan kvalitativt analyserats genom en begränsad 
fallstudie. För att kunna göra denna analys har jag använt mig av de operativa fakto-
rerna tid, rum, styrka och risk. 

Tiden är en begränsande faktor som påverkar i vilken grad och med hur stor styrka 
minröjning måste ske. Rummet beror på vilken uppgift sjöstyrkan som genomför en 
operation har. Ett större rum innebär längre tid alternativt högre risktagning om 
endast en lägre röjningsgrad uppnås. Rummet kan ibland förändras eller flyttas, men 
är ofta absolut och kan inte påverkas. Detta är avgörande för om röjning av minor 
måste ske eller om man kan undvika dessa. Styrkan är den sjöstyrka som genomför 
minröjning alternativt den det skall minröjas för. Styrkans utformning, utrustning, 
utbildning, moral, motivation etc påverka den operativa handlingsfriheten. Risk-
tagning är en väsentlig faktor att ta hänsyn till vid minröjning. Noggrann minröjning 
ger högre säkerhet, d v s mindre risktagning vilket å andra sidan tar längre tid. Även 
risktagningen för de minröjande enheterna påverkar handlingsfriheten. Dessa fyra 
operativa faktorer är nära sammankopplade och har ett inbördes dynamiskt för-
hållande. 

Erfarenheterna från bl a Kuwaitkriget har fått US Navy att utveckla nya doktriner 
och visioner. Dessa beskriver strategier för att kunna föra förband från havet till land 
och vad som krävs för att kunna göra detta. En av de viktigaste förmågorna som US 
Navy identifierat i doktrinerna är just minröjningsförmågan. Denna förmåga skall nu 
kunna innehas av alla enheter inom en sjöstyrka, d v s förbandet skall ha en organisk 
minröjningsförmåga. Detta anses av många vara ett paradigmskifte jämfört med den 
tidigare exklusiva fristående dedikerade minröjningsförmågan. Förutsättning för att 
kunna inneha organisk minröjningsförmåga är utveckling av nya tekniskt avancerade 
minröjningssystem. Dagens organiska minröjningssystem bygger på sju delsystem. 
Fem stycken är helikopterburna minröjnings- och minsökningssystem, ett är en 
obemannad ytfarkost för minsökning och det sista är en ubåtsbaserad, obemannad 
undervattensfarkost för minsökning. Detta skall jämföras med dagens dedikerade 
system som består av minröjningsfartyg, helikoptrar för minsökning och 
undervattensförband bestående av dykare och delfiner. 

Genom att pröva dessa två minröjningssystem i tre generella minröjningsmiljöer och 
analysera dem gentemot de tidigare beskrivna operativa faktorerna fås ett relativt 
resultat på handlingsfrihet. Slutsatsen blir att den operativa chefens handlingsfrihet 
ökar genom utnyttjandet ett organiskt minröjningskoncept. För att öka säkerheten för 
en sjöstyrka i områden med hög mindensitet eller i ett långt tidsperspektiv anser jag 
emellertid att det krävs närvaro av dedikerade, kvalificerade minröjningsresurser för 
att minska risktagningen. Det är därför viktigt att det dedikerade minröjnings-
systemet får leva kvar och att dessa utnyttjas i balans med varandra. 

Ett väl fungerande organiskt minröjningskoncept kräver som tidigare nämnts fram-
tagande av tekniskt avancerade minröjningssystem. I US Navy finns det en klar 
relation mellan doktrinerna och utveckling av nya minröjningssystemen. Ser man på 
vilka system som är under framtagning och håller på att implementeras stämmer 
detta med det behov som föreligger enligt doktrinerna, d v s doktrinerna styr teknik-
utvecklingen. Studerar man de ingående delsystemen i det organiska minröjnings-
konceptet finner man dock att det är få komponenter som idag är operativa och skulle 
kunna användas vid en skarp operation. Arbetet med att få de nya organiska 
minröjningssystemen operativa ligger således inte i fas med de doktriner och visioner 
som utgör grunden för framtagandet av dessa system. Detta innebär att US Navy idag 
inte har den förmåga att genomföra organisk minröjning som den nya strategin att 
uppträda kustnära kräver. 
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En reflektion till ovanstående analys är att det finns tendenser till att US Navy’s 
förmåga att hantera ett minhot återigen är på väg att nedgå. Detta beror på att det 
finns ett glapp mellan nedskärningen av de dedikerade minröjningssystemen och 
utvecklingen av de organiska. För att US Navy inte skall hamna i denna situation 
anser jag att det är viktigt att förstå det dedikerade minröjningssystemets värde och 
funktion inom minkrigssystemet. Det måste råda en balans mellan dessa två 
minröjningskoncept vid operationer i olika marina miljöer och scenarier. Det är 
denna balans som kommer att vara den framtida operativa chefens dilemma under de 
närmaste åren. 

Det är sannolikt att det organiska minröjningskonceptet kommer att vara en del av en 
multinationell sjöstyrka i framtiden. Sveriges framtida plattform, korvett typ Visby, 
skall kunna delta i en sådan sjöstyrka med möjlighet att genomföra både minkrig och 
ytstrid. Med hennes förmåga att utnyttja smygteknologi för dolt uppträdande, starkt 
egenskydd och goda fartegenskaper, anser jag att hon utgör ett mycket värdefullt 
tillskott i ett organiskt minröjningskoncept som en specialiserad dedikerad 
minröjningsenhet. 

Prövar man det organiska minröjningssystemet i det scenario som utspelade sig till 
sjöss i Kuwait 1991 finner man att resultaten av analysen stämmer. Slutsatsen av 
denna fiktiva jämförelse blir att om US Navy innehaft en organisk minröjnings-
förmåga 1991 skulle resultatet ha blivit att operationen kunde ha gjorts på kortare tid, 
med högre tempo över ett större område med högre säkerhet för de egna förbanden. 
Således får den operativa chefen verkligen ökad operativ handlingsfrihet om han har 
tillgång till organisk minröjningsförmåga. 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

En studie av US Navy’s minröjningsförmåga låter sig inte göras heltäckande i en C-
uppsats. Denna uppsats kan därför ses som en introduktion i hur USA avser möta ett 
framtida minhot och vilka för och nackdelar detta har. Den avslutande reflektionen 
ger infallsvinklar för vidare forskning som skulle kunna göras i ämnet. 

Jag skulle vilja se en studie i hur våra svenska minröjningssystem (Visby, Landsort 
och EOD) skulle kunna integreras i det amerikansk organiska minröjningskonceptet. 
Jag anser att det är troligt att man inom en snar framtid även innehar organisk 
minröjningsförmåga i en multinationell insatsstyrka. Detta skulle kunna göras i 
kombination med en djupare fallstudie av t ex en Peace Support Operation (PSO) för 
vilket man kan utveckla ett Concept of Operation för minröjningsförmågan. 

Ytterligare ett vidare forskningsområde skulle kunna vara motmedel mot organisk 
minröjning, t ex helikopterhinder, nät, minteknik, GPS-störning etc vilket är 
intressant för utveckling av våra svenska minröjningssystem. 
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7.5 Figurförteckning 

Figur 1, Irakiska mineringar och koalitionens förflyttningsväg. Bilden visar även var 
US Navy förlorade sina två fartyg Princton och Tripoli. Siffrorna indikerar de olika 
minfälten vars existens man blev varse om först efter kriget. 
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BILAGA 1, FÖRKORTNINGAR 
AAAV Advanced Amphibious 

Assault Vehicles  

ALMDS Airborne Laser Mine 
Detection System  

AMNS Airborne Mine 
Neutralization System  

AN/AQS-20 Sonar för helikopter och 
RMS 

AN/SLQ-40 Obemannad trådstyrd 
undervattensfarkost som 
återanvänds efter att den fällt 
en sprängladdning nära 
minan.  

AN/SQQ-32 Bogserad minjakts sonar  

ARG Amphibious Ready Group  

C4ISR Command, Control, 
Communications, 
Computers, Intelligence, 
Surveillance, and 
Reconnaissance system  

CLZ Craft Landing Zone  

CoG Center of Gravity  

CVSG Carrier Strike Group  

CVSG Carrier Strike Groups  

DMCM Dedikerad Minröjning  

DoD Department of Defence  

DW Deep Water  

EOD Explosive Ordnance 
Disposal 

EOID Electro Optical 
Identification 

ESF Expeditionary Strike Force  

ESG Expeditionary Strike Group  

GCCS-M Global Command and 
Control System-Maritime  

IPB Intelligence preparation of 
the Battlespace  

JMCIS Joint Maritime Command 
Information System  

KTS Kontroll till sjöss  

LCAC Landing Craft Air Cushions  

LCS Littoral Combat Ship  

LHA Amphibious Assault Ships  

LHD Amphibious Assault Ships 

LIDAR Laser Identification 
Detection And Ranging 

LMRS Long-term Mine 
Reconnaissance Systems 

LPD Amphibious Transport Dock 
ships  

LSD Dock Landing Ships  

MEDAL Mine Warfare 
Environmental Decision 
Aids Library  

MH-53E  (Sea Dragon), Helikopter för 
transporter och luftburen 
minröjning 

MH-60S  Helikopter 

MMS Marine Mammal System  

NMRS Near-term Mine 
Reconnaissance Systems  

NOMBO Number Of Minelike 
Bottom Objects 

OA Operating Areas  

OASIS Organic Airborne and 
Surface Influence Sweep  

OMCM Organisk Minröjning  

OMFTS Operational Maneuver From 
the Sea  

PSO Peace Support Operations  

RAMICS Rapid Airborne Mine 
Clearance System  

RG Amphibious Ready Group  

RMS Remote Minehunting 
System  

ROV Remote Operated Vehicles  

SLOC Sea Lines of 
communications  

SMCM Surface Mine Counter 
Measures Capabilities  

SPM Self-Protective Measures  

STOM Ship-to-Objective Maneuver  

SW Shallow Water  

SZ Surf Zone  

UMCM Underwater Mine Counter 
Measures Capabilities  

UUV Unmanned underwater 
vehicle  

VDS Variabel Depth Sonar  

VSW Very Shallow Water Zone  
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BILAGA 2, KARTA ÖVER PERSISKA VIKEN 

 

Figur 1, Irakiska mineringar och koalitionens förflyttningsväg. Bilden visar även var 
US Navy förlorade sina två fartyg Princton och Tripoli. Siffrorna indikerar de olika 
minfälten vars existens man blev varse om först efter kriget.124 

                                                 
124 Marvin Pokrant, (1999), s. 158. 


