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Uppsatsen syftar till att analysera marinens övningsverksamhet inom ramen för en marin insatsstyrka i enlighet med

Försvarsmaktens målbild 2010. Den övergripande frågeställningen är om dagens marina nationella övningar helt eller

delvis kan ersättas av internationella övningar. Tre förband som kan tänkas ingå i en marin insatsstyrka, ytstridsförband,

minröjningsförband och amfibieförband, analyseras utifrån kraven på förmåga till väpnad strid, i enlighet med förbandens

TOEM, dvs Taktisk, Organisatorisk och Ekonomisk Målsättning. Väpnad strid är ett omfattande begrepp och i uppsatsen

diskuteras endast stridens tre klassiska grundelement; eld, rörelse och skydd. Uppsatsen består av tre huvuddelar, varav

den första delen beskriver förbanden och miljön de skall verka i samt en redogörelse av de krav på förmågor som ställs i

TOEM. I den andra delen beskrivs och analyseras ett urval av nationella och internationella övningar, i syfte att påvisa i

vilken omfattning väpnad strid övas. Tredje delen utgörs av författarens slutsatser. Uppsatsen visar att tonvikten, i princip i

samtliga övningar, inte ligger på väpnad strid utan på interoperabilitet och förmågan att kunna agera i ett internationellt

sammanhang, t ex vid Peace Support Operations. Väpnad strid i sammansatta förband övas i huvudsak vid taktiska

tillämpade- och momentövningar, vilket i stort sätt endast genomförs nationellt. Denna uppsats ger belägg för att våra

nationella sammansatta övningar, vare sig delvis eller helt, kan ersättas av internationella övningar.
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ABSTRACT

NAVAL TASK FORCE – exercises with a focus on armed combat action?

The aim of this thesis is to analyse the exercises of the naval forces within the

frame of a naval task force. The main question at issue is whether the national

naval exercises today, can be replaced by international exercises.  Three units

that may take part in a task force are surface warfare units, mine counter-

measure units and amphibious units. These are analysed from demands made

on the units concerning their ability to perform in armed combat action. Armed

action is a comprehensive concept and discussed in the classical elements of

combat i.e. fire, manoeuvre and protection.

The thesis consists of three main parts where the first describes the units, the

environment where they will act and their required demands. In the second

part, national and international exercises are analysed, with the purpose of

pointing out to what extent armed combat action is practised. There after, in the

last part, a discussion and conclusions are presented.

The thesis shows that in the exercises emphasis is not given to armed action but

rather on interoperability and the ability to act in an international context, such

as Peace Support Operations. Exercises in armed combat action in composite

units are mainly practised nationally.

Within this thesis, support is given to the conclusion that our national

composite naval exercises, neither completely nor partly, can be replaced by

international exercises.

Key words: Naval Task Unit, Naval exercises, armed combat action.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C- UPPSATS  19 100:1023
Örlkn Björn Vilbern 2001-06-18 Sida 3(64)

MARIN INSATSSTYRKA

- övningar med väpnad strid i fokus?

INNEHÅLL:

1.   UPPGIFTEN..............................................................................................5

1.1     BAKGRUND...........................................................................................5

1.2     STÄLLD UPPGIFT...................................................................................5

2. ANALYS AV UPPGIFTEN......................................................................5

2.1     INLEDNING...........................................................................................5

2.2     SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR..........................................................7

2.3     METOD OCH DISPOSITION .....................................................................8

2.5     AVGRÄNSNINGAR...............................................................................11

2.5     BEGREPP.............................................................................................13

2. 6    MATERIAL..........................................................................................14

3. MARINA INSATSSTYR KOR...............................................................16

3.1      ALLMÄNT..........................................................................................16

3.2      MILJÖN..............................................................................................17

3.2.1    Den fysiska miljön .........................................................................17

3.2.2 Insatsmiljön ...................................................................................17

3.3      FÖRBANDEN ......................................................................................18

3.3.1 Ytstridsförband ..............................................................................18

3.3.2   Minröjningsförband.......................................................................19

3.3.2 Amfibieförband..............................................................................20

3.4       HUVUDUPPGIFTER OCH KRAV...........................................................21

3.4.1   Ytstridsförband ..............................................................................22

3.4.2   Minröjningsförband.......................................................................26

3.4.3   Amfibieförband..............................................................................29



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C- UPPSATS  19 100:1023
Örlkn Björn Vilbern 2001-06-18 Sida 4(64)

4. MARINENS ÖVNINGSVERKSAMHET.............................................34

4.1       ALLMÄNT..........................................................................................34

4.2      ÖVNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR.............................................................35

4.2.1    I dag...............................................................................................35

4.2.2    Tidigt 90-tal...................................................................................36

4.3       FÖRBANDSVERKSAMHETEN ..............................................................37

4.4       ÖVNINGAR INOM RAMEN FÖR MARIN INSATSSTYRKA .......................38

4.4.1    SAMMARIN 00 ..............................................................................39

4.4.2 BALTOPS 01 .................................................................................41

4.4.3 MCOPLAT 99................................................................................42

4.4.4    STRONG RESOLVE 2002.............................................................44

4.4.5    COOPERATIV PARTNER 01........................................................45

4.4.6 Övriga internationella övningar ...................................................46

4.5       RESULTAT AV ÖVNINGSANALYS .......................................................49

5. DISKUSSION ..........................................................................................51

5.1      INLEDNING........................................................................................51

5.2      FRÅGESTÄLLNINGARNA ....................................................................51

5.2      SLUTSATS..........................................................................................55

5.3      REFLEKTION ......................................................................................56

6 SAMMANFATTNING............................................................................59

7 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING...................................61



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C- UPPSATS  19 100:1023
Örlkn Björn Vilbern 2001-06-18 Sida 5(64)

1.   UPPGIFTEN

1.1     Bakgrund

Den svenska Marinen kan med stor sannolikhet se sitt övningsomfång

reducerat i framtiden. Ekonomiska restriktioner och förändrade värnpliktstider

är några faktorer som påverkar övningars antal och omfattning.

1.2     Ställd uppgift

Studera förutsättningarna för om dagens marina nationella övningar helt eller

delvis kan ersättas av internationella övningar (t.ex. PFP) så att förbanden kan

uppfylla samma eller högre kvalitetskrav än i dag. Analysera vilka delar av

övningsverksamheten som ej kan inordnas inom internationella

övningskoncept samt föreslå hur dessa delar skall genomföras.

2. ANALYS AV UPPGIFTEN

2.1     Inledning

Säkerhetspolitiskt har omvärlden sedan den senare delen av 1900-talet och

fram till nu dramatiskt förändrats. Det har medfört en omvärdering av de hot

som riktas mot vårt land.1 Sverige utformade tidigare sitt försvar mot en tydligt

definierad angripare och mot det invasionshot som varit förhärskande sedan

andra världskriget. Till den internationella krishanteringen bidrog Sverige med

resurser, utöver ordinarie uppgifter, till i huvudsak fredsbevarande verksamhet

i FN:s regi. 2

För Marinens del innebar det i princip att all verksamhet var inriktad mot att

möta en invasion. De marina stridskrafternas uppgifter i rikets försvar var att ”i

samverkan med övriga stridskrafter i fred och neutralitet hävda vårt

                                                
1 Regeringens proposition, 1998/99: 74, ” Förändrad omvärld – omdanat försvar”, Internet,

lydelse 2001-03-25, ”http://www.forsvar.regeringen.se”.
2 Peacekeeping- åtgärder som görs med inblandade parters samtycke. En del av det samlade

begreppet ”Fredsfrämjande operationer” -Peace Support Operations(PSO), se kap 2.5.
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territorium och att avhålla från angrepp samt i krig försvåra för en angripare

att utnyttja oss omgivande havsområden och förhindra att han får fast fot på

vårt territorium. Detta sker bl a genom att bekämpa en angripares

sjötransporter och sjöstridskrafter samt genom att försvara skärgårdsområden

och viktiga kuststräckor mot amfibieoperationer och skydda våra viktiga

inrikes sjötransporter”.3

Den nuvarande svenska säkerhetspolitiken inriktas mot att bidra till hela

Europas säkerhet och fred.

Sverige skall bidra med militära resurser för att dämpa kriser och konflikter så

att de inte ger upphov till situationer som skulle kunna skada landet. Sverige

har under senare år således varit engagerade i samarbete med flertalet aktörer

inom det säkerhetspolitiska fältet, vilket följaktligen haft påtagliga

konsekvenser för Försvarsmakten. Sverige har till exempel:

- Deltagit i övningar med stridskrafter från andra nationer, bl a inom ramen

för PFP (Partnership for Peace).

- Genomfört bilaterala insatser, t ex minröjningsoperationer i Baltikum.

- Deltagit i fredsfrämjande insatser på Balkan ledda av NATO.4

I dag liksom i överskådlig framtid ter sig ett väpnat angrepp mot Sverige i form

av en konventionell gräns- eller kustinvasion som högst osannolik.

Förändringarna i omvärlden understryker detta. Det kan emellertid uppstå en

situation där Sverige deltar i väpnad strid av en mer omfattande karaktär.5

I och med Riksdagens beslut om Försvarsmaktens utveckling mot en

insatsorganisation6 och med en uttalad tydlighet om Försvarsmaktens operativa

insatsförbands förmåga att delta i internationella insatser, kommer Marinens

                                                
3 Chefen för marinen, Taktikreglemente för Flottan 1987 (TR FL 1987) kapitel 5- 15, 1987-05-

15, Taktikreglemente för Kustartilleriet 1988 (TR KA 1988) kapitel 2- 17, 1988-04-25
4 Marintaktiska kommandot, Svensk Marin Doktrin, MTK 200-12-15, s 21.
5 Ibid, s 15.
6 Regeringens proposition, 1998/99: 74, s 100. Internet, lydelse 2001-03-25, ”http://www.

forsvar.regeringen.se”.
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övningsverksamhet förändras. De marina förbanden skall övas för att lösa de

nationella uppgifterna; kunna hävda vår territoriella integritet, förmågan att

möta ett väpnat angrepp samt stödja det civila samhället, -såväl som den

prioriterade förmågan att lösa uppgifter internationellt. Detta skall uppnås och

balanseras inom beslutade och befintliga ekonomiska ramar.7

Målbilden för de marina förbanden är således betydligt mer mångfacetterad i

nu än tidigare. Detta förutsätter att målbilden i sin helhet är tydlig vad gäller

övningsverksamheten och dess innehåll.

2.2     Syfte och frågeställningar

Uppsatsen har till syfte att analysera marinens övningsverksamhet inom ramen

för en marin insatsstyrka i enlighet med målbild 2010.8 Det fundamentala här

är den väpnade striden, vilken utgör grunden för Försvarsmaktens utveckling i

enlighet med målbilden. Tydligt fokus måste sättas på förbandsverksamhet, där

utbildningen i väpnad strid under komplexa förhållanden skall utgöra grunden

för Försvarsmaktens verksamhet.9

• Matchar den genomförda och planerade övningsverksamheten kraven på

förbandens förmågor i väpnad strid? Om ej, hur kan kraven tillgodoses?

• Kan man identifiera områden där nationella och internationella övningar

överensstämmer, d v s ”övar förbanden dubbelt”?

• Kan en samordning av övningsverksamheten innebära en effektivisering,

relaterat till både tid och förmåga?

Dessa övergripande frågeställningar utgör uppsatsens plattform och skall leda

till slutsatser om dagens nationella marina övningar helt eller delvis kan

                                                
7 Regeringens proposition, 1999/2000: 30, ”Det nya försvaret”, kapitel 4.2, Internet, lydelse

2001-03-25, ”http://www. forsvar.regeringen.se”.
8 Högkvarteret, Försvarsmakts idé och målbild – FMI 2020 Rapport 4, HKV 23 210: 61977,

2000-03-01, s 138.
9 Ibid, s 119.
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ersättas av internationella övningar. Utöver ovanstående kommer följande

frågeställningar att användas till stöd i arbetet:

- Vilka krav på nationella och internationella förmågor ställs på förbanden?

- Vilken tonvikt läggs på väpnad strid i de nationella och internationella

sammansatta övningarna?

2.3     Metod och disposition

Efter de inledande kapitlen med uppgiften och analys av uppgiften är uppsatsen

indelad i tre delar. I den första delen (uppsatsens kapitel 3) beskrivs initialt den

marina insatsstyrkan i sitt sammanhang, kopplat till statsmakternas styrning av

Försvarsmakten och Svensk Marin Doktrin (se fig1). Därefter redovisas

utförligt ett flertal av de krav på förmågor som ställs nationellt såväl som

internationellt avseende väpnad strid. I huvudsak analyseras statsmakternas

krav och förbandens TOEM (Taktisk, Organisatorisk och Ekonomisk

Målsättning), men även kraven gentemot PARP (Planning And Review

Process) studeras för att redovisa de krav som ställs. För denna del av

uppsatsen används den deskriptiva metoden, då det rör sig om allmänna

frågeställningar som skall ge relevanta fakta i en översikt.

Den deskriptiva metoden är i sig rent empirisk, men kan också användas av

värderande skäl.10 I uppsatsen används det värderande syftet för att ge underlag

och redogöra förekomsten av väpnad strid i de krav på förmågor som ställs.

I den andra delen (kapitel 4) ges en generell (deskriptiv) beskrivning av

övningsförutsättningarna, innefattande bl a övningstid till förfogande, för

förbanden inom den marina insatsstyrkan. Därefter följer en jämförelse av den

nationella- och internationella övningsverksamheten enligt den komparativa

metoden som används för att förklara en viss företeelse genom att jämföra.11

Det underlag som ligger till grund för denna jämförelse är övningar som minst

                                                
10 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Student litteratur, Lund 1996 (andra upplagan), s 30-31.
11 Ibid, s 39-40.
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inkluderar två förband ur marina insatsstyrkan och/eller inbegriper andra

nationers deltagande. I detta underlag studeras främst övningarnas syfte,

delmål och övergripande övningsinnehåll. Utifrån detta analyseras

spårbarheten av väpnad strid i de beskrivna övningsverksamheterna.

I den tredje och sista delen (kapitel 5) redovisas svaren på de övergripande

frågeställningarna och därefter presenteras slutsatser i en avslutande

diskussion.

Till stöd för uppsatsen genomförs även en del intervjuer främst i syfte att klara

ut detaljer och sakförhållanden.
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Figur 1. Uppsatsens disposition.
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2.4 Avgränsningar

Analysen av de marina förbandens övningar avser att skapa en överskådlig bild

av den aktuella övningssituationen, vilket innefattar studier av genomförd

verksamhet sedan 1999 till dags dato samt en genomgång av den planerade

verksamheten till och med 2002. Det besparingskrav, om 706 MSEK,12 som

ålagts Försvarsmakten under 2001, kan komma att medföra reduceringar av

den planerade övningsverksamheten. Detta genomförs trots ÖB:s utsago att

”…förmågan till internationella insatser prioriteras, vilket förutsätter

övningsverksamhet”13. En förutsättning är, och detta betonas även i uttalandet,

- att pengar överförs från materielanslagen till förbandsverksamheten. För att

besparingskraven inte skall påverka den generella bilden av övningarna,

kommer uppsatsen att behandla den, tidigare på året, planerade verksamheten

och ej det reducerade utfallet efter uppfyllda besparingskrav.

De ekonomiska aspekterna kommer endast att beröras ytligt i denna uppsats.

Trots beslut om ökad internationell verksamhet, skall övningsverksamheten

balanseras inom fastställda ekonomiska ramar.14 Det som övergipande kommer

att tas upp i denna uppsats är eventuella kostnadsförändringar vid

internationella övningar i förhållande till likvärdiga nationella.

Inom ramen för den Marina insatsstyrkan är tre förbandstyper utvalda vars

övningsverksamhet uppsatsen avser belysa; ytstridsförband, minröjnings-

förband och amfibieförband. Anledningen till detta val är, för ytstrid och

amfibie, att dessa förband är de mest mångsidiga och har stor förmåga att agera

i vitt skilda scenarier och insatsmiljöer. Valet att studera minröjningsförband

faller sig naturligt, då enheter redan är anmälda till PARP sedan 2001-01-01

och är således en del av Sveriges internationella insatsstyrka. När det gäller

                                                
12 Försvarsmaktens personaltidning, Försvaretsforum, nummer 2, April 2001, s 7.
13 Ibid, s 2.
14 Regeringens proposition, 1999/2000: 30, ”Det nya försvaret, kapitel 4.2, Internet, lydelse

2001-03-25, ”http://www. forsvar.regeringen.se”.
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EU-krishantering jämfört med PARP är kraven på förmågor och förband i allt

väsentligt lika (se punkt 2.5).

När kraven på internationella förmågor diskuteras i uppsatsen så kommer det

endast att refereras till PARP.

Den väpnade striden är grunden till vår operativa förmåga. Detta innebär

förmåga att leda stridande och stödjande enheter, att sätta in vapen, att förflytta

sig, egenskydd samt att upprätta logistik.15  Den väpnade striden är  komplex

till sin omfattning, enbart ledningsfunktion och logistik är i sig omfattande

samt föremål för ett flertal utredningar och kommer därför inte att ytterligare

belysas i uppsatsen. Det verktyg som kommer att används här, för att analysera

marinens övningsverksamhet inom ramen för väpnad strid, är stridens klassiska

grundelement; eld, rörelse och skydd. Vad avser minröjningsförbanden,

behandlas förmågan att oskadliggöra minor och dylika effekter inom elementet

eld.

Förmågan till återtagning eller anpassning är ej angivet i TOEM och kommer

inte att diskuteras i uppsatsen.

Vad gäller värnpliktigas utbildning finns det ett flertal problemområden,

alltifrån utbildningsrytm och utbildningens längd till kontraktskrivning av

värnpliktig personal för deltagande i internationella insatser. Dessutom är

värnpliktigas deltagande i internationella övningar frivilligt, vilket kan leda till

en del problem under värnpliktsutbildningen. Detta är förvisso mycket

intressanta frågeställningar, men av utrymmesskäl kommer de inte att

behandlas inom uppsatsens ram.

Förbandens kvalitet (Q) –avgör bland annat om förbandet kan strida eller ej- är

som begrepp svårt att hantera inom uppsatsens ram. Det är enligt min mening

svårt att vara helt objektiv vid bedömningen av förbands förmåga, beroende på

att de värden som hanteras är svåra att mäta. Således kommer inte förbandens

                                                
15 Marintaktiska kommandot, Svensk Marin Doktrin, MTK 200-12-15, s 24.
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kvalitetsmålsättningar att behandlas särskilt, utan det som kommer att anses

som visst kvalitetsmått är om övningsverksamhet är genomförd eller inte.

2.5     Begrepp

TOEM: Taktisk, Organisatorisk och Ekonomisk Målsättning. Beskriver och

ställer krav på förbandet i ett operativt sammanhang, dess uppgifter och krav

på  förmågor m m.

Försvarsmaktsidé och målbild- FMI  2020 Rapport 4: Utgör en redovisning

av Försvarsmaktens perspektivplanering, som utgör Försvarsmaktens

planeringsprocess för långsiktig inriktning av Försvarsmakten.

PFP: Partnership for Peace. Definieras i FMI 2020, rapport 4 som: Samarbete

mellan Europeiska och nordamerikanska stater. PFP:s verksamhet innefattar

bl.a. övningsverksamhet med inriktning på internationell krishantering. På

NATO:s hemsida beskrivs det enligt följande: Partnership for Peace (PfP) is

the basis for practical security cooperation between NATO and individual

Partner countries (19+1). Activities include defence planning and budgeting,

military exercises and civil emergency operations. There are now 26 members

of PfP, which are all members of the EAPC.  (EAPC, Euro-Atlantic Partnership

Council, är ett politiskt forum för allmänna säkerhets frågor (security issues)).16

PARP: Planning and Review Process. Enligt FMI 2020: PARP är en

gemensam, kontinuerlig planerings- och implementeringsprocess för NATO

och PFP-länderna.  Det omfattar vilka styrkor och förmågor som är önskvärda

för PFP-operationer refererat till det politisk- militära ramverket.

EU- krishantering: Utgångspunkten skall vara förband och krav inom ramen

för PFP- PARP arbetet.17 Genom att använda den gemensamma standard som

                                                
16 NATO:s hemsida, Partnership for Peace, lydelse 2001-04-05, ”http://www.nato.int/

pfp/pfp.htm”. Författarens översättning
17Askstedt, Rickard, HKV ink skr 01800: 84262, 2000-08-14, Hämtat från HKV STRA PLAN

genomgång vid FHS 2001-02-13.
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utgör grunden i PFP-samarbetet även i EU-sammanhang, säkerställs att EU-

länderna även i framtiden kan samverka med länder utanför unionen. 18

PSO: Peace Support Operation (fredsfrämjande operation). En övergripande

militär term som innefattar både fredsbevarande och fredsframtvingande

operationer.19

MPSO: Maritime PSO, dvs fredsfrämjande operation till sjöss och/eller vid

kust.

ROE: Rules of engagement, insats regler. ROE är ett instrument för politiska

och högre militära ledningsnivåer att styra utnyttjandet av militär

våldsanvändning. 20

CJTF: ”A Combined Joint Task Force (CJTF) is a multinational, multi-

service deployable task force generated and tailored primarily, but not

exclusively, for military operations not involving the defence of Alliance

territory, such as humanitarian relief and peacekeeping. It provides a flexible

and efficient means where-by [sic!] the Alliance can generate rapidly

deployable forces with appropriate command and control arrangements”21.

2. 6    Material

Försvarsmakten befinner sig mitt i en omvandlingsprocess och omställning till

ett insatsförsvar. Det medför i sin tur att en del av det material, främst rörande

förbanden, som används i uppsatsen är under omarbetning, framtagning eller

har några år på nacken. Främst gäller detta floran av förbandens TOEM.

                                                
18 Försvarsberedningens rapport, Gränsöverskridande sårbarhet- Gemensam säkerhet, Ds

2001:14 , 2001-03-02, s 181. Internet, lydelse 2001-03-25, ”http://www. forsvar.regeringen.se”.
19 Högkvarteret, Peace Support Operations, HKV, MSK ToD, Stockholm 1997, s B-2.
20 Wikström, Jonas,  Svenska ”Rules of Engagement”, Försvarshögskolan EU 19 100:6000,

2000-05-20, s 12.
21 NATO:s hemsida, The Combined Joint Task Force, Internet, lydelse 2001-04-20,

http://www.nato.int/docu/facts/ 2000/cjtf-con.htm.
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Avseende TOEM ytstridsflottilj finns för närvarande en arbetsutgåva gällande

både nationella och internationella sammanhang, slutgiltig omarbetning sker i

slutet av April 2001. Mindre förändringar är att vänta, men dessa torde inte

drastiskt påverka resultatet i denna uppsats.

Minröjningsförbandens TOEM, nationella såväl som internationella, är

fastställda och utgör ett fullgott underlag.

För amfibieförbanden är nya TOEM för brigadförbanden under framtagande,

det nu gällande och som används i uppsatsen är TOEM Amfibiebataljon 95. Ett

PTOEM (preliminärt) för amfibiestridsgrupp för internationella insatser,

Amphibious Task Unit (ATU),  finns i arbetsutgåva och ligger till underlag för

redogörelsen av amfibieförbandens internationella krav på förmågor och

uppgifter. Bedömningen av detta underlag är att det är tillförlitligt, med  viss

reservation för att justeringar i pågående TOEM arbete kan medföra att vissa

förutsättningar som redovisas i uppsatsen förändras.

Underlaget från statmakterna, propositioner, rapporter mm, är aktuellt och

kommenteras inte ytterligare.

En annan betydande källa för uppsatsen är den marina doktrin som är under

framtagande, flera omarbetningar har gjorts och innehållet bedöms som

relevant och gällande i allt väsentligt.

Övriga källor som nyttjas är genomgångar och föredragningar vid

Försvarshögskolan, dvs egna anteckningar och föredragningsunderlag från

föreläsarna. Till detta tillkommer samtal och intervjuer med företrädare för

Marintaktiska kommandot, förbanden samt andra personer med relevanta

erfarenheter.
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3. MARINA INSATSSTYR KOR

3.1     Allmänt

Regeringen anser att marinstridskrafterna bör vidareutvecklas mot integrerade

och behovssammansatta styrkor och mot ökad förmåga till samverkan med

andra nationers förband vid övningar och internationella insatser i vårt

närområde samt med civila myndigheter.22

Marina insatsstyrkor är ett sammanfattande begrepp för marina stridskrafter

som sätts samman för att lösa en viss uppgift i ett visst område och de skall

kunna verka såväl nationellt som internationellt. Exempel på förband som kan

ingå i dessa insatsstyrkor är ytstridsförband, ubåtsförband, minkrigsförband

och amfibieförband. Utöver dessa kan helikopterförband med sjöoperativ

förmåga och underhållsförband m fl tillföras, detta inkluderar även tillförsel av

förband ur andra försvarsgrenar. Storleken och sammansättningen av styrkan

bestäms av uppgiften samt inom vilken operativ ram denna skall lösas inom.

De marina stridskrafterna skall ha förmåga att uppträda som enskilda enheter i

försvarsmakts gemensamma och multinationella insatsstyrkor. Det vill säga i

enlighet med JTF 23 (Joint Task Force) och CJTF koncepten. De marina

förbanden kan därmed uppträda som insatsstyrkor i en större förbandsstruktur

såväl nationellt som internationellt och i alla typer av konfliktnivåer.24

Det är dock på sin plats att nämna i detta sammanhang att intresset

internationellt (PARP, EU-krishantering) för en svensk marin insatsstyrka är

ganska svalt. Det som däremot är högst aktuellt och efterfrågas är specifika

förmågor och förband som vid en internationell operation kan lösa preciserade

uppgifter i samarbete med andra nationer.25 Exempel på detta är

minröjningsuppgifter, embargo samt säkra hamnar och andra områden.

                                                
22 Regeringens proposition, 1999/2000: 30, ”Det nya försvaret, s 55, Internet, lydelse 2001-03-

25, ”http://www.forsvar.regeringen.se”.
23 JTF- En av flera försvarsgrenar sammansatt nationell styrka.
24 Marintaktiska kommandot, Svensk Marin Doktrin, MTK 200-12-15, s 49.
25 Frisk, Göran Kommendör, Chef Linjen för Militär Profilering, FHS, 2001-05-02.
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Sett ur ett historiskt perspektiv är det för marinens del ingen nyhet att lösa

uppgifter inom ramen för en insatsstyrka, i samband med Ubåtsjaktstyrkans

skapande var det ett faktum långt innan Försvarsmaktens omstrukturering mot

ett insatsförsvar påbörjades. Ubåtsjaktstyrkan har sedan 1980-talet verkat som

ett sammansatt förband (JTF) där sammansättningen styrts av uppgiften och det

geografiska området.

Sammansättningen består i huvudsak av fartygs- och ubåtsförband,

kustartilleri- (senare amfibie) och helikopterförband. Här har det även vid en

del insatser funnits inslag av förband, med t ex bevaknings- och skydda

uppgifter samt för flygspaning, ur andra försvarsgrenar.26 Det som tillkommit

för marinens del är vidare uppgifter och den internationella aspekten.

 3.2 Miljön

3.2.1           Den fysiska miljön

Sveriges maritima miljö karaktäriseras av långa öppna kuststräckor, ett flertal

större och mindre skärgårdsområden, älvmynningar och större insjöar. Längs

kusten återfinns huvuddelen av landets befolkningscentra och väsentlig

infrastruktur. De relativt korta avstånden till angränsande kustområden och de

grunda vattenförhållanden som råder ställer speciella krav på de Svenska

marina stridskrafternas egenskaper och förmågor, t ex anpassad materiel och

beredskap att agera inom korta tidsförlopp.

3.2.2           Insatsmiljön

Insatsmiljön för de marina stridskrafterna är idag komplex och denna

komplexitet kommer att accentueras ytterligare i ett nära framtidsperspektiv.

Stridskrafterna skall inom ramen för Försvarsmaktens uppgifter kunna lösa

uppgifter på hela konfliktskalan från fred till krig. Graderade stridshandlingar

kan uppstå långt ner på konfliktskalan, alltifrån agerande i uppgiften territoriell

integritet, multinationella fredsbevarande operationer, till den höga nivån,

fredsframtvingande operationer och väpnat angrepp.27 Erfarenheterna visar att

                                                
26 Frisk, Göran Kommendör, Chef Linjen för Militär Profilering, FHS, 2001-05-02.
27 Högkvarteret, Försvarsmakts idé och målbild – FMI 2020 Rapport 4, HKV 23 210: 61977,

2000-03-01, s 127.
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konflikter böljar fram och tillbaka mellan olika hotnivåer vilka kräver skiftande

former av insatsförmåga. Konflikter som startar som en humanitär operation

kan plötsligt övergå till en väpnad strid där även kvalificerade vapensystem

kan komma till användning. 28

Med hänsyn till den tekniska och taktiska utvecklingen måste högt tempo och

snabba tidsförlopp behärskas, likväl att agera under andra hotscenarior som

inkluderar icke-statliga aktörer,  asymmetrisk krigföring29 och terrorist aktioner

som exempel. Insatsmiljöerna nationellt och internationellt i olika

försvarsmaktsuppgifter, visar på en stor spännvidd avseende hotnivåer och

olika potentiella motparters eller motståndares kvalitativa och kvantitativa

innehåll.30

3.3     Förbanden

I många avseenden har de svenska marina förbanden särskilda förmågor som

kan bli eftertraktade i fredsfrämjande och humanitära insatser i maritima

miljöer som liknar vårt svenska geografiska närområde.31

3.3.1           Ytstridsförband

Marinens ytstridsförband, organiserade i ytstridsflottiljer, består av korvetter,

robotbåtar och patrullbåtar med stor slagkraft, rörlighet och flexibilitet. Med

sin allsidiga beväpning är fartygen användbara mot alla typer av mål såväl över

som under vattenytan.

Förbanden kan lösa uppgifter utefter hela konfliktskalan från fred över kris till

krig. I fredstid kan de med sina goda spanings- och kommunikationssystem

leda och samordna insatser till sjöss. Under kriser kan förbanden med sin

                                                
28 Marintaktiska kommandot, Svensk Marin Doktrin, MTK 200-12-15, s 22.
29 Högkvarteret, Försvarsmakts idé och målbild – FMI 2020 Rapport 4, HKV 23 210: 61977,

2000-03-0. Definition: Begreppet beskriver en vilja/förmåga att strida på ett ”okonventionellt

sätt mot en tekniskt överlägsen motståndare.
30 Marintaktiska kommandot, Svensk Marin Doktrin, MTK 200-12-15, s 22
31 Regeringens proposition, 1998/99: 74, ” Förändrad omvärld – omdanat försvar”, Internet,

lydelse 2001-03-25, http://www.forsvar.regeringen.se, , sid 112.
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närvaro stabilisera eller dämpa krisutvecklingar. I krig kan de bland annat

utnyttjas för spanings- och anfallsföretag. 32 Även vid fredsfrämjande

internationella insatser är förbanden en viktig resurs, vid t ex

embargooperationer eller eskort av resurser vid humanitära operationer.

Till Sveriges internationella insatsstyrka är två korvetter av Göteborg klass och

ett logistik / ledningsfartyg anmälda till PARP från och med 2003-01-01.

3.3.2              Minröjningsförband

Minröjningsförbanden ingår som en del av minkrigssystemet som även utgörs

av ledningsförband, bevakningsförband och efter order mineringsförband samt

specialförband. Efter regeringsbeslut ingår även kustbevakningsförband i

minkrigsorganisationen. 33

Minröjningsförbanden omfattar fartygstyperna Landsort och Styrsö med

förmåga till minjakt och minsvepning. I förbanden ingår även SAM (fjärrstyrda

svep), röjdykare och hydrofonboj fartyg för underrättelseinhämtning avseende

undervattensverksamhet. Förbanden opererar till stöd för övriga sjögående

marina enheter i basområden, både nationellt och internationellt, samt för att

möjliggöra rörelsefrihet i ett operationsområde.

Minröjningsförbanden används för att fastställa förekomsten och omfattningen

av mineringar samt ombesörjer därefter röjningen eller anordnar

kringgångsleder.34

Till Sveriges internationella insatsstyrka är två minröjningsfartyg av Landsort

klass, ett minröjningsstödfartyg och en röjdykarstyrka anmälda till PARP sedan

2001-01-01.

                                                
32 Marinens hemsida, Marinen- Förbandsinformation, lydelse 2001-04-08, ”http://www.mil.se

/marinen/10/10/10_se.html”.
33 Högkvarteret, TOEM för Minröjningsdivision 2005, HKV H 630: 80 505, 2000-12-01.
34 Marintaktiska kommandot, Svensk Marin Doktrin, MTK 200-12-15, s 94.
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3.3.2           Amfibieförband

Sveriges amfibiestyrkor representerar en omfattande samling förmågor.

Amfibiesystemet består av en brigadledning med brigadförband,

amfibiebataljoner samt försvarsmaktsgemensamt bekämpningsförband.

Brigadledning är ett samlat begrepp för en stab och ett ledningskompani.

Enheten är land och sjögående och kan utöva ledning för marina stridskrafter,

främst för amfibieförband men även i viss mån sjöstridskrafter, samt kapacitet

för att leda markstridsförband. Brigadförbanden är kompaniförband med

funktionerna spaning, luftvärn, pionjär och underhåll.

Amfibiebataljonerna är ett allsidigt sammansatt förband att insättas i skärgård

och kustzon. Består av kustjägarkompanier såsom anfallsförband,

granatkastarkompani för understöd och amfibiekompani för

sjömålsbekämpning såväl på som under ytan. 35

Amfibieförbanden kan sammansättas efter olika typer av uppgifter och behov.

Indelning av amfibieförbanden kan göras i brigad eller självständiga bataljoner

eller  stridsgrupper. 36

Till Sveriges internationella insatsstyrka pågår arbetet att anmäla en

amfibiestridgrupp (Amphibious Task Unit- ATU) inom ramen för PARP vilket

tidigast kan ske till 2004-01-01. Stridsgruppen skall ses som en grundstruktur

av förband sammansatt med enheter ur amfibiebrigaden. Innehållet kan

anpassas efter förmågor som efterfrågas eller andra missionsspecifika krav. 37

ATU är ett nischförband och skall förknippas med sin speciella miljö -

kustzonen. Förbandet uppträder i skärgårdar, floder och deltaområden, öppen

                                                
35 Marintaktiska kommandot, Svensk Marin Doktrin, MTK 200-12-15, s 95.
36 Amf 1- Vaxholms amfibieregementes hemsida, lydelse 2001-04-08, ”http://www.amf.mil.

se/”.
37 Högkvarteret, PTOEM ATU- PTOEM för Amfibiestridsgrupp för internationella insatser,

Amphibious Task Unit, HKV arbetsutgåva 2000-06-10, s  3.
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kust samt stora inre vattensystem. Förbandet är till största delen båtburet men

kan om det krävs, med tillförda resurser, uppträda fordonsburet.38

3.4  Huvuduppgifter och krav

Försvarsmakten skall upprätthålla kompetens att genomföra väpnad strid- Den

är grundläggande för det militära försvaret och omfattar strid och militär

verksamhet, i alla konfliktnivåer, riktad mot markmål, mot sjömål såväl på som

under havsytan och mot luftmål. Kompetensen skall omfatta alla nivåer till

väpnad strid samordnat i högre förband samt i militära operationer med

samverkan mellan flera typer av stridskrafter och system. 39 För strid mot

sjömål behövs ytstridsförband, ubåtar, minröjningsförband och amfibieförband.

Dessa stridskrafters styrka är förmågan till uthållig kontroll av havs- och

kustområden, förmågan till varierande vapeninsats i oklara krissituationer,

deras goda operativa rörlighet, förmåga till kontinuerlig närvaro i våra

omgivande farvatten och kustområden samt förmåga att uppträda från tillfällig

basering. 40

Vid flertalet av tänkbara operationer där marina stridskrafter kan insättas är

förmågan att vinna väpnad strid en grundförutsättning. ”Den som inte förmår

att hävda sin vilja, löser inte sin uppgift som säkerhetspolitiskt instrument”41.

Vid bland annat PSO verksamhet kan förmågan att vinna i strid vara helt

avgörande för att väcka erforderlig respekt, för att t ex med ROE tillse att

regler och restriktioner följs. Ett svagt uppträdande härvid kan vara direkt

farligt genom att framkalla en situation där motparten framtvingar en

upptrappning av konflikten, istället för att ge sig och följa reglerna.42

                                                
38 Ibid Högkvarteret, PTOEM ATU- PTOEM för Amfibiestridsgrupp för internationella

insatser, Amphibious Task Unit, HKV arbetsutgåva 2000-06-10 , s 4.
39 Försvarsdepartementets hemsida, Regleringsbrev för 2001 avseende Försvarsmakten, s 9,

lydelse 2001-03-25, ”http://www. forsvar.regeringen.se”.
40 Regeringens proposition, 1999/2000: 30, ”Det nya försvaret, s 40, Internet, lydelse 2001-03-

25, ”http://www.forsvar.regeringen.se”.
41 Marintaktiska kommandot, Svensk Marin Doktrin, MTK 200-12-15, s 26
42 Ibid, s 27
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Utformningen av de marina stridskrafterna styrs av kravet på förmågan att

framgångsrikt kunna bekämpa en angripare samt förmågan till uthållig marin

närvaro i våra omgivande farvatten. De marina stridskrafterna skall därutöver

under lång tid kunna kontrollera övergången mellan sjö och land, leda och

samverka med andra enheter i kustzonen samt öppna och säkra t ex

hamnområden. De marina stridkrafternas förmåga att verka i kustzonen och

skärgården skall tillvaratas och kunna utövas på svenskt territorium, i Sveriges

närområde och i omvärlden. Svenska marina stridskrafters förmåga i grunda

vatten och förmåga att verka i skärgårdsområden är unik.43

3.4.1              Ytstridsförband 44

Ytstridsförbanden är organiserade i flottiljer och inom ramen för en

ytstridsflottilj är, genom TOEM, flottiljens ytstridsförband insatta i ett operativt

sammanhang med fastställda huvuduppgifter och krav på förmågor.

I ett operativt sammanhang skall en ytstridflottilj inneha bland annat följande

förmågor, inrymmande i Försvarsmaktens uppgifter, där väpnad strid är en

förutsättning för uppgiftens lösande.

• Förmåga att tidigt komma till verkan i samtliga omgivande farvatten.

• Förmåga att samordna målvalet inom eget förband och med andra

samverkande system.

• Förmåga till sjöfartsskydd.

• Förmåga att avvisa kränkningar.

• Förmåga att avge graderad vapeninsats mot mål såväl på, över- och under

vattenytan.

• Förmåga att inom CJTF konceptet delta i embargooperationer och hävande

av operationer.

                                                
43 Marintaktiska kommandot, Svensk Marin Doktrin, MTK 200-12-15, s 80.
44 Angående detta stycke, se Marincentrum, PTOEM YTSTRIDSFLOTTILJ , MarinC H01 630:

6034, 2000-05-16.
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Ytstridsflottilj skall därutöver kunna vara en del i  en uthållig insats genomförd

av den operativa insatsledningen (OPIL/OPL/MTK). Härvid skall

ytstridsflottilj eller delar därav, genom operativ rörlighet, hög skyddsnivå samt

hög vapenverkan kunna sättas in utan omgång inom närliggande havsområden

och efter vissa förberedelser i Europa och dess närhet.

I det operativa sammanhanget ställs dessutom ytterligare krav på stridseffekt

och de viktigaste kraven på ytstridsflottilj är:

• Förmåga till autonomt uppträdande och samordnad insats med andra

förband.

• Förmåga att bekämpa amfibieföretag med tillhörande när- och fjärrskydd.

• Förmåga att vinna eller behärska en duellsituation mot en kvantitativt och

kvalitativt likbördig motståndare i de tre hotdimensionerna.

• Förmåga att bekämpa/försvåra undervattensföretag och att genomföra

mineringsföretag.

Med de operativa kraven som bakgrund är de taktiska kraven fastställda med

tillhörande uppgifter som en ytstridsflottilj skall kunna lösa. Uppgifterna är

indelade i huvuduppgifter och övriga uppgifter. De uppgifter som redovisas är,

som tidigare, de som har direkt bäring på den väpnade striden.

Huvuduppgifter:

• H1- Anfallsföretag: Bekämpning skall kunna ske av förekommande

fartygstyper (specialtonnage, handelsfartyg, jagare, fregatter, attack-

korvetter och svävare) som normalt uppträder i vårt närområde. Anfall skall

kunna insättas över hela operationsorådet autonomt eller samordnat med

övriga sjömålsbekämpande förband.

• H2- Ubåtsjaktföretag: Ytstridsflottilj skall vid ubåtsjaktföretag med stor

uthållighet, vid svåra vatten och bottenförhållanden, kunna bekämpa

samtliga ubåtstyper fritt till sjöss, kustnära och i skärgård. Ubåtsjakt skall

kunna ske i samverkan med övriga förband och genomföras som fri eller

bunden ubåtsjakt.
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Övriga uppgifter:

• Ö1- Eskortföretag: Ytstridsflottilj skall kunna eskortera/skydda såväl våra

minfartyg under mineringsföretag som handelsfartyg under förflyttning,

enskilt eller i konvoj, mot luft-, yt- och undervattenshot.

• Ö3- Mineringsföretag: Samtliga okontrollerbara mintyper skall kunna

utläggas i såväl skärgård, kustzon som fritt till sjöss.

• Ö4- Internationella insatser: Ytstridsflottilj skall, samlat eller ned till

enskilt fartyg, kunna deltaga i internationella insatser. Förutom lösande av

ovan nämnda uppgifter skall även deltagande i blockad- och

embargoföretag planeras och övas.

Inom ramen för de taktiska uppgifterna föreligger ett flertal krav på förmågor.

Indelningen av de redovisade förmågorna följer stridens grundelement - Eld,

Rörelse och Skydd.

Eld- Övergripande är kunna behärska och vinna en duellsituation i tre

dimensioner. Ytstridsflottilj skall:

Vid luftmålsstrid

• kunna samordna luftförsvaret inom ett begränsat område.

• kunna hantera såväl punkt- som områdesförsvar.

Vid ytmålsstrid

• kunna samordna ytmålsstriden inom ett område motsvarande Östersjöns

yta.

• kunna bekämpa såväl enkla som sammanhållna målformationer.

• kunna bekämpa mål på mycket stora avstånd med egna system.

Vid undervattensstrid

• kunna samordna undervattensstriden inom ett område motsvarande

Östersjöns yta.

• kunna hantera såväl rörliga som stillaliggande eller bottenliggande

undervattenshot.

• kunna insätta vapen mot mål på alla djup, från nära ytan till bedömt största

operationsdjup för undervattenshot.
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Rörelse- Generella krav på ytstridsflottiljs operativa rörlighet är att utan

omgång kunna ombasera och lösa aktuella uppgifter i omgivande

havsområden. Det innebär för huvuddelen av ytstridsflottilj en förflyttning på

ca 250 nautiska mil på tio timmar, delar av flottilj kan ombasera på kortare tid.

Inom operationsområdet har ytstridsflottilj följande krav på taktisk rörlighet:

• Förflyttning i skärgård skall kunna ske teletyst i mörker med hög fart.

• Krigsmarschfarten för samlat förband skall vara minst 28 knop.

• Aktionsdistansen skall, utan förrådskomplettering, med huvuddelen av

ytstridsflottiljen vara minst 700 M och med en mindre del minst 350 M.

• Ytstridsflottilj skall kunna spana i ubåtsjaktuppgiften inom fartområdet 0-

20 knop vid en signifikant våghöjd 1,5 m.

• Ytstridsflottilj skall kunna genomföra vapeninsats i för flottiljen aktuellt

fartregister samt vid svåra sjötillstånd.

Skydd- Avseende ytstridflottilj förmåga till skydd ställs följande krav:

• Ytstridsflottilj skall med egna system (passiva och aktiva) kunna försvåra

fientlig insats av vapen.

• Som skydd mot vapeninsats skall ytstridsflottiljs elektromagnetiska och

hydroakustiska signaturer minimeras.45

• Samtliga fartyg skall kunna genomföra intern och extern räddningstjänst.

• I bas skall ytstridsflottilj kunna undandra sig upptäckt och bekämpning

genom rörlig bastaktik, utnyttjande av skenåtgärder och skyddande

maskering.

• Ytstridsflottiljs stridsfartyg skall vara utrustade med skydd mot NBC-

stridsmedel.46 Härvid skall ytstridsflottilj;

- ha förmåga att kunna passera ett NC-  kontaminerat område,

                                                
45 Denna skyddsförmåga beror till stor del på konstruktion och tekniska lösningar, men även

eget taktiskt uppträdande påverkar signaturerna.
46 I fartygen finns inbyggt ett kollektivt NBC (Nuclear , Biological, Chemical) skydd som

kompletteras av personligt skydd. Användandet av dessa skydd sker efter framarbetade rutiner

och den personliga färdigheten måste övas.
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- ha förmåga att med huvuddelen av flottiljens fartyg kunna verka i NC-

kontaminerad miljö under en period av dygn,

- ha förmåga att  med fartygens egna resurser kunna skydda sig mot

biologiska stridsmedel under en vecka.

3.4.2              Minröjningsförband47

I ett operativt sammanhang ingår minröjningsförband som en del i

minkrigssystemet som är organiserat i en minkrigsflottilj.

Minröjningsförbandet är ett operativt, grundorganiserat och grundutbildat

insatsförband med hög tillgänglighet och rörlighet. Förbandet skall lösa

uppgifter inom ramen för Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter utan krav på

återtagning eller anpassning.

Förbandets huvuduppgift är att genom minröjning begränsa minhotet och

därmed säkerställa den taktiska rörelsefriheten för sjöburna insatsstyrkor med

därtill hörande logistikförband samt handelstrafik, både i ett nationellt och

internationellt perspektiv.

Utöver den operativa huvuduppgiften skall minröjningsförband inom ramen för

väpnad strid:

• Kunna röja alla typer av sjöminor.

• Ha förmåga att söka, lokalisera, positionera, identifiera och oskadliggöra

samt bärga föremål på havs- och sjöbottnar.

• Kunna medverka i skyddet av sjöfart och fiske.

• Kunna medverka vid hävdande av territoriell integritet avseende

kränkningar på, över, och under ytan. Härvid skall förmågan att möta det

totala undervattenshotet prioriteras.

                                                
47 Angående detta stycke, se Högkvarteret, Operativa ramvillkor för Minkrigsförband, HKV H

630: 80270, 2000-04-27, Högkvarteret, TOEM för Minkrigsflottilj 2005 , HKV H 630: 80504,

2000-12-01, Högkvarteret, TOEM för Minröjningsdivision 2005, HKV H 630: 80 505, 2000-

12-01, Högkvarteret, TOEM för Snabbinsatsstyrka sjöminröjning, HKV 35 760: 60970, 2001-

01-23.
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• Kunna verka i samtliga oss omgivande farvatten samt kunna delta i

internationella fredsfrämjande och humanitära insatser, både i CJTF och

CTF (Combined Task Force)48 främst i Europa och dess närhet.

Inom ramen för det totala undervattenshotet skall huvuddelen av

minröjningsstyrka i väpnad strid, ha förmåga att, bland annat svara upp mot

följande krav på stridseffekt:

• Röja alla typer av minor och därvid under minjakt upptäcka minor innan

dessa kan påverka fartyget samt genomföra insats med

minförstöringsladdning och med röjdykare för att oskadliggöra upptäckta

minor.

• Genomföra ledpenetrering och bottenkartering.

• Genomföra övriga minröjningsföretag enligt taktiska reglementen

• Autonomt kunna lösa samtliga huvuduppgifter under en period om 14

dygn, även i internationell miljö och i tempererade zoner.

• Verka i skärgård och till sjöss i ett område motsvarande minst 90 km²,

internationellt 40 km².

• Avslå luftanfall.

Minröjningsförband skall kunna lösa följande taktiska uppgifter i samtliga oss

omgivande farvatten och i främst europeiska farvatten i övrigt.

Huvuduppgifter:

H1- Minröjningsföretag: Röjstyrkan skall kunna planera, genomföra/delta i

och analysera minröjningsföretag med minjakt inklusive röjdykare samt

minsvepning med fartygsdragna och självgående svep.

H2- Ammunitionsröjningsföretag: Röjstyrkan skall kunna söka/lokalisera/

positionera/identifiera/oskadliggöra/bärga föremål på havs- och sjöbottnar.

                                                
48 Internationell styrka med enheter ur en försvarsgren (här tolkat som internationell

minröjningsstyrka)
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H3- Ledpenetreringsföretag: Röjstyrkan skall kunna planera, genomföra och

analysera ledpenetreringsföretag inklusive bottenkartering.

Övriga uppgifter:

Ö1- Ubåtsskyddsföretag: Röjstyrkan skall kunna planera, genomföra/delta i

och analysera ubåtsskyddsföretag och därvid upptäcka och bekämpa

stillaliggande eller långsamtgående ubåtar/undervattensfarkoster.

Ö3- Mineringsföretag: Röjstyrkan skall kunna planera, genomföra/delta i och

analysera mineringsföretag omfattande kontrollerbara och okontrollerbara

sjöminor.

Inom ramen för de taktiska uppgifterna föreligger ett flertal krav på förmågor.

Indelningen är som tidigare efter stridens grundelement- Eld, Rörelse och

Skydd.

Eld- Utöver vad som tidigare nämnts avseende minröjningsförmåga finns

ytterligare ett krav på förmåga som kan placeras under eld- luftförsvar:

• Röjstyrkans fartyg skall (bör) under dager (dygnet runt och dålig sikt)

kunna bekämpa fientlig insats med luftburna vapen mot eget fartyg, samt

störa fientlig helikopterluftlandsättning inom röjområdet.

• De mindre enheterna bör under dager och god sikt kunna störa fientlig

insats med luftburna vapen mot eget fartyg.

Rörelse- Generella krav på minröjningsförbands är en operativ rörlighet som

medger ombasering om minst 500 M inom 48 timmar.

Inom operationsområdet har minröjningsflottilj följande krav på taktisk

rörlighet:

• Förflyttningsfarten i skärgård och till sjöss skall (bör) vara 12 (14) knop.

• Fartprestanda och manöverförmåga skall medge att mekaniska respektive

avståndssvep kan framföras i aktuella leder med en svepfart av minst 6 (8)

respektive 5 knop.
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Skydd- Avseende minröjningsförbands förmåga till skydd ställs följande krav:

• Fjärrstyrda svep bör (skall) användas som skyddssvep innan minröjande

fartyg eller röjdykare sätts in i led eller område.

• Förbandet skall ha god förmåga avseende skydds- och räddningstjänst där

särskild vikt skall läggas vid skadekontroll och avhjälpande skador

orsakade av vapenverkan.

• Förbandets huvuduppgifter skall kunna lösas under minst 24 timmar i BC-

vätskemiljö.

• Förbandet skall kunna verka i radiakmiljö.

Utöver ovan nämnda krav finns tekniska lösningar såsom magnetminskydd,

akustisk avstörning och omagnetisk utrustning m m.

3.4.3              Amfibieförband 49

Inom ramen för amfibieförband kommer här redovisas amfibiebataljon och

ATU. Inledningsvis redovisas förbanden insatta i ett operativt sammanhang,

därefter huvuduppgifter och slutligen de ställda kraven på förmågor.

För amfibiebataljon och ATU i ett operativt sammanhang gäller bland annat

följande:

Amfibiebataljon är ett sjögående operativt rörligt amfibieförband som skall, i

alla konfliktnivåer,  kunna lösa taktiska uppgifter i skärgårdsterräng och längs

öppen kust i samtliga oss omgivande farvatten.

Amfibiebataljon skall i samverkan med främst övriga amfibieförband och

insatsförband ur armén hindra alternativt fördröja framträngande genom

skärgårdsområde eller över öppet hav mot urlastningsplats, främst inomramen

för försvarsoperation

                                                
49 Angående detta stycke, se Högkvarteret, TOEM Amfibiebataljon 95, HKV H 02 213:7631,

1995-10-16, Högkvarteret, Projekt Rv, Målkataloger för amfibieförband, HKV remiss  H 02

213:8996, 1997-06-25, Högkvarteret, PTOEM ATU- PTOEM för Amfibiestridsgrupp för

internationella insatser, Amphibious Task Unit, HKV arbetsutgåva 2000-06-10.
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I skärgård landstigen eller luftlandsatt kompanistridsgrupp skall kunna slås och

mindre hamn skall kunna försvaras.

Amfibiebataljon skall :

•  Efter innästling i av angriparen behärskat område under lång tid kunna

störa hans styrketillväxt.

• Kunna medverka i skyddet av sjöstridskrafter inom baseringsområde.

Amfibiebataljon skall för att lösa dessa uppgifter kunna genomföra anfallsstrid

och försvarsstrid. Eld mot sjömål, markmål och luftmål skall kunna avges.

Striden skall kunna stödjas med fördröjande fältarbeten.

Under fred och kris skall bataljon främst kunna lösa övervaknings-,

antisabotage- och ubåtsskyddsuppgifter.

Med bland annat ingående enheter från amfibiebataljon skall

amfibiestridsgruppen (ATU), inom ramen för en multinationell insats, kunna

delta i alla delar av fredsfrämjande (PSO) och humanitära operationer.

Förbandet kan även deltaga i embargo- och evakueringsoperationer (NEO, Non

combatant Evacuation Operations).

I fråga om stridseffekt skall amfibiebataljon bl a kunna följande:

• Förorsaka en i huvudsak fartygstransporterad invasionsstyrka sådana

förluster att anfallskraften bryts. Bataljonen skall härvid, genom

sjömålsstrid, med robot- och mineld kunna hejda medelstora

landstigningsfartyg. Mindre landstigningsbåtar, amfibiska pansarfordon

och lätta svävare skall kunna bekämpas med eld från tunga

understödsvapen.

• Ubåtar inklusive miniubåtar såväl på som under ytan skall kunna indikeras

och bekämpas.

• Genom anfall kunna slå nyss luftlandsatt eller landstiget kompani.
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• Genom anfall eller innästling skall viktiga terrängavsnitt och områden för

gruppering av egna sjömålsförband kunna tas. Områdena skall därefter

under begränsad tid kunna försvaras.

• Vid fredsfrämjande operationer krävs varierad och graderad förmåga att

hantera konfrontationer. Amfibiestridsgruppen (ATU) skall ha förmåga att

kunna hantera och agera inom ramen för Rules of Engagement (ROE).

• Amfibiestridsgruppen (ATU) skall med graderad verkan och precision

kunna insätta och leda vapenverkan riktad mot en verksamhet eller objekt

med syfte att bryta densamma.

Amfibiebataljon skall bland annat kunna lösa följande taktiska uppgifter:

Huvuduppgifter:

H1- Amfibiebataljon skall avvärja/hindra alternativt fördröja en angripare som

framrycker genom skärgård.

H2- Mindre hamn i skärgårdsområde eller längs öppen kust skall kunna

försvaras under begränsad tid.

Övriga uppgifter:

Ö1- Amfibiebataljon skall kunna genomföra raidföretag mot plats inom

område som behärskas av angriparen.

Ö2- Amfibiebataljon skall efter innästling kunna störa angriparens

styrketillväxt.

Ö3- Amfibiebataljon skall kunna medverka i skyddet av sjöstridskrafter i

baseringsområde.

Under fred och kris skall amfibiebataljon kunna lösa antisabotageuppgift och

ubåtsskyddsuppgift. I krig integreras dessa uppgifter i övriga uppgifter.
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För amfibiestridsgrupp föreligger följande uppgifter i ett internationellt

perspektiv:

H1

• Öppna och hålla öppna förbindelser (SLOC)50 och hamn.51

• Skydda eller bevaka verksamhet, terräng och objekt vid t ex

evakueringsoperationer.

H2- Delta i embargooperationer.

H3

• Bekämpa med hög precision sjö- och landmål.

• Efter tillförsel av understöd anfall och ta terräng som försvaras av upp till

förstärkt pluton.

Krav på förmåga i skilda funktioner. Indelningen är som tidigare efter stridens

grundelement- Eld, Rörelse och Skydd.

Eld- Inom funktionen eld skall amfibiebataljon ha följande förmågor.

Eld mot sjömål på vattnet:

• Strid mot sjömål skall samtidigt kunna föras med kombinationer av robot-

och mineld mot en framträngande angripare.

• Amfibiebataljon skall med robot- och mineld kunna hejda medelstora

landstigningsfartyg.

• Amfibiebataljon skall med egna resurser kunna utlägga kontrollerbara

mineringar, vilka vid behov skall kunna göras okontrollerbara.

• Bataljon skall kunna bära och fälla okontrollerbara minor.

Eld mot sjömål under vattnet:

                                                
50 SLOC- sea lines of communication, dvs sjötrafik förbindelser.
51 Bör endast innefatta skärgård (del av), sund och andra farvattensförträngningar (författarens

anm.)
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• Ubåtar och miniubåtar såväl under som på ytan skall kunna indikeras och

bekämpas i flera leder inom viss bredd och djup.

Anfallsstrid:

• Amfibiebataljon skall kunna slå nyss landstigen eller luftlandsatt

kompanistridsgrupp som ej givits tillfälle till mer omfattande fältarbeten.

Striden skall kunna genomföras dager som mörker med landstigning i eller

i direkt anslutning till angriparens gruppering.

• Amfibiebataljon skall kunna genomföra överfall med kompani- raidföretag-

inom av angriparen behärskat område varvid uppgifter avseende förstöring

av materiel skall kunna lösas.

Försvarsstrid:

• Amfibiebataljon skall kunna försvara tre motståndsområden som upptar en

begränsad landyta.

• Farvattensförträngningar skall kunna försvaras med eld från tunga

understödsvapen varvid framträngande sjömål skall kunna bekämpas.

Eld mot luftmål:

• Luftförsvar med luftvärns robot mot helikopter och långsamtgående flyg

skall kunna upprättas. Taktisk omgruppering skall kunna skyddas.

• Luftmålseld mot helikopter och långsamtgående flyg skall kunna avges

med tunga kulsprutor från båtar samt av personal som bemannar ksp i

övrigt.

Rörelse- Övergripande skall amfibiebataljon kunna genomföra två operativa

omgrupperingar om 250 M under en vecka och därutöver en taktisk

omgruppering per dygn.

• Omgruppering inomskärs med stridande delar skall kunna genomföras med

en fart av 30 knop.

• Landstigning skall kunna ske vid alla typer av strand.

För amfibiestridsgrupp tillkommer rörlighet inom minerat område med manuell

minbrytning.
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Skydd- mot upptäckt och identifiering.

• Amfibiebataljon skall efter gruppering kunna ha maskerat i förbandet

ingående materiel, så att upptäckt, identifiering och målfattning avsevärt

försvårats med optiska spaningsmedel och målsökare.

Skydd mot NBC- stridsmedel, amfibiebataljon skall:

• Med begränsad förmåga kunna lösa sin huvuduppgift inom område där C-

insats skett.

• Kunna passera genom kontaminerat område.

• Vid kompani kunna indikera radiak och gas, ge larm och utföra omedelbara

åtgärder efter NC- anfall.

• Utanför kontaminerat område kunna upprätta plats för och genomföra

slutlig sanering av ett kompanis personal och materiel.

• Kunna omhänderta gasskadad personal, genomföra omedelbara livräddande

åtgärder, sanering och transport till kvalificerat omhändertagande.

4. MARINENS ÖVNINGSVERKSAMHET

4.1      Allmänt

Insatsorganisationen och grundorganisationen skall tillsammans utgöra

Försvarsmaktens viktigaste kompetensbas där personalens kompetens att kunna

genomföra väpnad strid upprätthålls och utvecklas i syfte att kunna försvara

hela landet.

Förmågan till väpnad strid uppnås främst genom realistiska förbandsövningar

under varierande klimatologiska och geografiska förhållanden, samt genom

deltagande i internationell verksamhet.52

                                                
52 Regeringens proposition, 1999/2000: 30, ”Det nya försvaret, s 51, Internet, lydelse 2001-03-

25, ”http://www.forsvar.regeringen.se”.
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4.2  Övningsförutsättningar

Övningsverksamheten styrs utifrån ett flertal faktorer som är mer eller mindre

påverkbara. Gällande lagstiftning samt statsmakternas styrning är

grundläggande, men svåra att påverka under ett utbildnings år. Tilldelade

anslag och arbetstidsavtal är två exempel, men även övergripande styrning med

uppgifter och krav på förmågor utgör ett adekvat rättesnöre.

4.2.1              I dag

Förutsättningarna avseende övningstid för ytstrids- och minröjningsförband är

relativt likartade. Antalet sjödygn (SD)53 ligger på 40- 50 per befäl och år för

förbanden, det varierar emellertid på det totala gångtidsuttaget dvs den tid då

fartyget inte ligger förtöjt. Högst ligger förband och fartyg med betydande

internationell verksamhet t ex Landsort med ca 1200 timmar och Göteborgs

klassen med ca 750.

Vad gäller kostnader för nationella, jämfört med internationella övningar är

skillnaden, rent generellt, försumbar. Bara att delta i PFP övningar ökar inte

kostnaderna för minröjningsförband. Däremot om förbandet skall leda en

övning eller operation och genomför min- och ammunitionsröjning, så ökar

kostnaderna mellan 0,5 –1,5 MSEK per övning beroende på omfattning och

verksamhet. Kostnadsökningen beror främst på behov av ledningsfartyg och

ökade personalresurser för stab och ledning.54 Avseende kostnader för

ytstridsförband så är det ingen större skillnad. Extra kostnader som uppstår är

transit till och från de internationella övningsområdena, som vanligtvis ligger i

södra Östersjön eller Kattegatt/ Skagerak. Dessa kostnadsökningar

kompenseras av det faktum att vid övningar i hemmafarvatten, så kör man

generellt både fortare och i större omfattning vilket högst väsentligt påverkar

drivmedelsförbrukningen. 55

                                                
53 Sjödygn används om arbetstiden till någon del är förlagd mellan kl. 1900—0700. Indikerar

dock vanligtvis dygnet runt verksamhet.
54 Hansen, Gunnar Örlogskapten, Taktikadjutant 4. Minkrigsflottiljen, 2000-12-10.
55 Ibid, Tollin, Erik Örlogskapten, Chef Ekonomiavdelningen, 2. Ytstridsflottiljen, 2001-03-10.
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När det gäller amfibieförband är förutsättningarna något annorlunda, främst

avseende skillnader i övningstiden. Befäl genomför mellan 30-45

övningsdygn56 per år, medan värnpliktigas fältdygn varierar mellan 60-80

beroende på värnpliktskategori. Vid deltagande i internationella övningar är

uppfattningen den, att själva övningsverksamheten i sig inte kostar mer.

Eventuella merkostnader uppstår framförallt om amfibieförband eller

stridsgrupp måste nyttja externa transportresurser. Ett exempel är Älvsborgs

Amfibieregemente, Amf 4:s deltagande i PFP övningen Nordic Peace 01 vars

övningsområde ligger kring Bardufoss, Norge. Kostnaden för transporten, i det

här fallet på landsväg, för amfibiestridgrupps personal (kompani +) och

materiel är ca 1,5 MSEK.57

4.2.2              Tidigt 90-tal

För att ge perspektiv på övningsinriktningen idag kontra verksamheten under

tidigt 90-tal, har några i verksamheten delaktiga, gett sin syn på saken. 58

Övningsverksamheten som då genomfördes var uteslutande helt inriktad på

väpnad strid i syfte att möta en angripare och att hävda svenskt territorium. I

detta sammanhang var det endast nationella övningar som genomfördes, den

internationella aspekten på verksamheten var då inte aktuell.

När det gäller sjöstridskrafterna låg antalet planerade övningsdygn något högre

än idag (ca 50-60) -men framför allt hade förbanden betydligt fler gångtimmar,

vilket medförde ökade övningsmöjligheter jämfört med idag. Vissa enheter

redovisade uppemot 2000 timmar, men där skall beaktas att närmare hälften

utgjordes av incidenttid 59. Vid en jämförelse innebär det ingen större skillnad i

gångtid för minröjningsförbanden, men för ytstridsförbanden motsvarar det en

neddragning av övningstid med 30-40%.

                                                
56 Övningsdygn och fältdygn motsvarar i stort sjödygn, dvs övnings verksamhet dygnet runt.
57 Angående detta stycke, Svensson, Robert Major, C BrigL Amf 4, Mickels, Mikael Major, C

N3 BrigL Amf 1, Gottfridsson, Per Major,  Stf C 1. Gubat, Amf 1.
58 Frisk, Göran Kommendör, Chef Linjen för Militär Profilering FHS, 2001-05-02, Eriksson,

Leif Överstelöjtnant, Avdelningschef FHS ChP 99-01, 2001-05-02.
59 I huvudsak ubåtsjakt och annan ubåtsskydds verksamhet.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C- UPPSATS  19 100:1023
Örlkn Björn Vilbern 2001-06-18 Sida 37(64)

Avseende amfibieförbanden finns en motsvarande, gentemot ytstridsförbanden,

neddragning av övningstiden och då främst på befälssidan. För befäl rörde det

sig om 50-75 övningsdygn och i vissa fall mer än så. Antal dygn i fält för

värnpliktiga var mellan 70-100 beroende på värnpliktskategori och

enhetstillhörighet, där plutonsbefäl på kustjägarkompani låg högst.

4.3  Förbandsverksamheten

Enligt Högkvarteret långsiktiga inriktning för 2001-2004 (DUF 01-04)60 är

bland annat följande styrande för förbandsutbildningen:

• Grunden för förbandens verksamhet skall vara att ha förmåga till väpnad

strid, såväl ur ett nationellt som internationellt perspektiv.

• Förbanden skall utbildas mot att kunna ingå i och agera integrerat och

samordnat inom ramen för behovssammansatta operativa insatsstyrkor, s k

marin insatsstyrka samt sammansatt över försvarsgrenarna (CJTF).

• Förmågan till graderad vapeninsats med avseende på uppgift och

konfliktnivå skall utvecklas ytterligare.

• Utveckling av förbanden mot att kunna lösa internationella skall fortsätta.

Härvid skall PARP -målen prioriteras. En successiv övergång mot engelska

som kommandospråk på brigad/flottilj nivå skall genomförs.

• Deltagande i PFP övningar skall fortsätta.

• Utbildning för verksamhet inom ramen för marina operationer säkerställs

genom deltagande i SAMMARIN61.

Till den grundläggande utbildningen, på fartygs- och plutons/kompani nivå, av

sjömän och soldater åtgår i storleksordningen 20- 25 % av förbandens totala

övningstid. Sedan tillkommer fartygsdivisions övningar och för

amfibieförbanden  bataljons- eller funktionsövningar, i vilka det förbrukas

ytterligare, uppemot 25 %, övningstid. Under denna period läggs grunden för

att möta lejonparten av de ställda uppgifterna och de krav på förmågor som

ställs genom TOEM. Utan att gå in på närmare detaljer gällande den

                                                
60 Direktiv för uppdragsförslag. Underlaget hämtat från, 2. Ytstridsflottiljen, Order och

anvisningar för övningsåret 2001, 2 Ysflj 09 100:493, 2001-03-12.
61 Samövning Marinen, se 4.4.1.
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grundläggande förbandsvisa utbildningen, råder ett uttalat behov hos de

berörda förbanden att prioritera i utbildningen och därmed acceptera brister

eller begränsningar i vissa förmågor och funktioner.62

Vid en grov uppskattning av förbandens övningsverksamhet och tillgänglig tid

till samövningar inom ramen för den marina insatsstyrkan eller internationellt,

kan konstateras att den övningsmöjligheten är klart begränsad. Den återstående

årsövningstiden skall fördelas till flottilj- och brigadövningar, internationella

övningar samt SAMMARIN. Utöver detta tillkommer förberedelser av

varierande omfattning inför, framför allt, internationellt övningsdeltagande.

variationerna beror främst på övningens komplexitet och deltagande förbands

tidigare erfarenheter. 63

Den gällande kommenderingsrytmen, avseende befäls befattningar, i förbanden

är generellt på två år, vilket medför en möjlighet att bygga upp kunskaper och

förmågor. Om denna rytm vidhålls, finns det en möjlighet att under en två års

period begränsa de brister som av prioriterings skäl har uppstått, samt höja

övningarnas komplexitet och svårighetsgrad.64

4.4  Övningar inom ramen för marin insatsstyrka

De övningar som kommer att redovisas här är ett axplock av det tämligen stora

utbud av sammansatta övningar som finns, mer eller mindre tillgängliga. En

generell inriktning, för förbanden, är att årligen deltaga i minst en internationell

övning samt Marinens nationella övning SAMMARIN.65 Det som i huvudsak

presenteras under respektive övning är det övergripande syftet (aim) och

                                                
62 Angående detta stycke, se 1. Amfibiebrigaden, Verksamhetsorder 1.

Grundutbildningsbataljonen 2001, 1.Gu-bataljon, BatO nr 100/01, 2000-10-25,

2.Ytstridsflottiljen, Order och anvisningar för övningsåret 2001 , 2 Ysflj 09 100:493, 2001-03-

12, 4. Minkrigsflottiljen, C 4. Minkrigsflottiljen grundsyn avseende flottiljens långsikta mål, till

år 2004,samt inriktningen av verksamheten för år 2000, 2000-08-10.
63 Ibid.
64 Kaijser, Göran Kommendörkapten, Chef M7, MTK, 2001-02-16.
65 Ibid
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målsättningar (main objectives). De funktionsvisa målen som lyfts fram

kommer att ha direkt bäring på väpnad strid.

4.4.1              SAMMARIN 0066

SAMMARIN 00 är samlingsnamnet på den slutövningsverksamhet för grund-

utbildnings (GU) förbanden som genomfördes under v 036-038. Den omfattade

såväl nationella taktiska moment med väpnad strid, som en gemensam

Maritime Peace Support Operation (Operation Southern Light) med fartygs-

och amfibieförband.

I övningen deltog ytstridsförband med två flottiljer, minröjningsförband med

en division och amfibieförband med bland annat två amfibiebataljoner samt

brigadledning med flera brigadförband.

Övningens övergripande syfte (aim) var att skapa en sista och gemensam

utmaning för sjömän och soldater. En övning anpassad efter det gångna årets

övade huvuduppgifter. Därutöver att ytterligare utveckla metoder och

interoperabilitet mellan deltagande enheter vid genomförandet av en MPSO,

inkluderat evakuering av icke stridande personal (NEO).

Målsättningen med MPSO fasen var att:

• Främja förståelsen för planering och genomförande av maritim PFP

operation.

• Främja förståelsen av MPSO principer.

• Utveckla förmåga att insätta styrkor i MPSO.

• Använda ROE i MPSO sammanhang

• Öva engelska som kommandospråk på divisions-/bataljonsnivå och högre.

Funktionsvisa mål under MPSO fasen:

• Genomföra minröjnings operation för att understödja en MPSO/NEO.

                                                
66 Angående detta stycke, se Marintaktiska kommandot, Exercise planning instructions for

SAMMARIN 00, MTK 19 640:60121, 2000-08-21, Marintaktiska kommandot, Final Exercise

Report, SAMMARIN 00, MTK Final Draft, 2000-11-21.
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• Öva självförsvar (Yt- och lufthot) i en potentiellt fientlig miljö.

• Insätta amfibieförband från och mot havet för att understödja en

MPSO/NEO.

• Öva operativ förflyttning/rörelse.

• Öva koordinering mellan fartygs-, flyg- och amfibieförband avseende

ubåtsjakt inom ramen för MPSO.

Den taktiska momentövningsfasen med väpnad strid hade följande målsättning:

• Främja förståelsen för svensk operativ planering

• Främja förståelsen för principerna vid en operation mellan fartyg- och

amfibiestyrkor.

• Utveckla interoperabilitet och procedurer mellan fartyg- och

amfibiestyrkor.

Funktionsvisa mål under den taktiska momentövningen var bland annat:

• Utföra minröjningsoperation.

• Öva luftförsvar och ytmålsstrid i fientlig miljö.

• Öva ubåtsjakt.

• Öva amfibiestrid i  fientlig miljö.

Slutsatser

Under MPSO fasen ligger inte tonvikten på väpnad strid, utan vid att höja

kunskapen och förståelsen hos förbanden avseende deltagande i MPSO

operationer. Stor vikt läggs dessutom på ledning, interoperabilitet och

nyttjandet av engelska som kommandospråk. Ett flertal moment motsvarar

dock de krav som ställs i TOEM för samtliga förband, däribland förmågan att

delta i internationella fredsfrämjande sammanhang. Härvid övas bland annat

tillämpning av graderad vapeninsats samt förståelsen för och användandet av

ROE. Understödjandet av MPSO med minröjning och insättandet av

amfibieförband svarar dessutom upp mot minröjningsförbands och ATU:s

primära huvuduppgift. Vid övning av koordinering av ubåtsjakt mellan

förbanden har ytstridsförband möjlighet att öva en av sina huvuduppgifter, men
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även krav gentemot minröjnings- och amfibieförband matchas. Det ges

därutöver möjlighet till att öva duellsituationer mot såväl luft- som ytmål.

Vid de taktiska momentövningarna ges möjligheter för fartygs- och

amfibiestridskrafter att öva väpnad strid JOINT, dvs inom ramen för en marin

insatsstyrka.

För ytstridsförbandens del ger övningarna en möjlighet att öva den primära

huvuduppgiften, dvs sjömålsbekämpning, och den sekundära- ubåtsjakt. Vidare

medger övningsscenariot en möjlighet att öva taktiska förmågor såsom

luftmålsstrid och sjömålsstrid inkluderat samordning, måltyper samt nyttjandet

av egna system för målupptäckt och identifiering. Det ges därutöver tillfälle att

öva taktisk rörlighet och skydd mot fientlig insats av vapen.

Minröjningsförbanden kan här öva samtliga huvuduppgifter, min- och

ammunitionsröjning samt ledpenetrering. Därutöver övas luftförsvarsförmågan

och den taktiska rörligheten, såväl med som utan svep.

Amfibieförbanden får också en möjlighet att öva huvuduppgifter såsom,

avvärja, hindra och försvara. Dessutom, en chans att öva på andra taktiska

uppgifter såsom raidföretag och att skydda sjöstridskrafter i basområde.

4.4.2          BALTOPS 0167

BALTOPS 01 är en 10 dagars PFP övning inom ramen för CJTF- konceptet,

med ett stort deltagande från ett flertal NATO länder och samtliga

östersjöstater, inklusive Ryssland (högst troligt). Huvudsakligen är det sjö- och

flygstridskrafter som övas och för svenskt vidkommande så deltar vi med en

robotbåtsdivision och två bordningsstyrkor.

Syfte, målsättningar och scenario är i stort mycket likt SAMMARIN, men här

inleds det med momentövningar, även till kaj, och avslutas med en MPSO fas.

                                                
67 Angående detta stycke, se BALTOPS 01 hemsida, lydelse 2001-04-16, ”https://www.

naveur.navy. mil/ccdg8”..
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Momentövningarna är, till skillnad från SAMMARIN, till största del ej taktiskt

tillämpade och till delar dessutom av förevisningskaraktär .

Moment som genomförs är bland annat skyddstjänst, navigerings och

manöverövningar, ubåtsjakt, luftförsvarsövningar och luftvärns- och flackbane

skjutningar. Hög prioritet vid dessa övningar är användandet av EXTAC 68 och

engelska som kommandospråk samt interoperabilitet.

Den avslutande MPSO övningen har i allt väsentligt samma upplägg och

målsättning som SAMMARIN.

Slutsatser

Momentövningarna är som tidigare nämnts till stor del inte taktiskt tillämpade,

vilket innebär att övningarna i mycket liten grad svarar mot kraven på

förmågor och förbandens huvuduppgifter.

MPSO scenariot ger i stort samma övningsutbyte, kopplat till förbandens krav,

som SAMMARIN med två betydande skillnader. All stridsledning sker över

radio och mottagaren i etern är ytterst sällan svensk.

4.4.3          MCOPLAT 9969

MCOPLAT 99 var en ren minröjningsövning som genomfördes i Rigabukten

strax norr om inloppet till Riga, mellan 1999-10-18--10-29. Övningsstyrkan

var internationellt sammansatt (combined task force) med deltagande från

Belgien, Estland, Lettland, Nederländerna, Norge, Sverige och Storbritannien.

Övningens övergripande syfte, vilket är något avvikande i sammanhanget, var

att tillhandahålla anpassade övningsmöjligheter för lettiska flottan och

BALTRON70 för att förbättra deras möjlighet att genomföra

minröjningsoperationer i framtiden.

                                                
68 EXTAC- Experimental tactics. Motsvarar i PFP sammanhang våra taktiska reglementen.
69 Angående detta stycke, se Chefen för 21. Minröjningsflottiljen, MCOPLAT 99, operation

order, CD-ROM från 2. Minkrigsavdelningen, December 2000.
70 Ett marint baltiskt samarbete mellan ländernas flottor, främst inriktat mot

minröjningsförmåga och hanterandet av fredstida krissituationer. Lettiska försvarsministeriets

hemsida, lydelse2001-04-21, ”http://www.mod.lv/english/02politika/05starptautiska_sadar

biba.php#13”.
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Övergripande målsättningar:

• Öva lettisk och BALTRON personal att planera och genomföra

minröjningsoperationer samt övningar och använda EXTAC.

• Träna interoperabilitet avseende kommunikation.

• Främja ömsesidig förståelse mellan enheter från NATO och icke NATO

länder.

• Träna minsvepning och minjakt mot övningsminor.

Målsättningar med minröjningsverksamheten, bland annat:

• Öva mekanisk minsvepning, såväl individuellt som i formering.

• Öva minjaktsmetoder, inkluderande upptäcka, klassificera, identifiera,

positionera och oskadliggöra.

• Genomföra minlotsning.

Utöver de minröjningsspecifika målsättningarna förelåg även några allmänna

övningsmål såsom taktisk manövrering (evolutioner), bogsering och andra

fartygsmanövrar.

I anslutning till den rena övningsverksamheten genomfördes även skarp

minröjningsverksamhet. En av de viktigaste målsättningarna med den

verksamheten var att fortsätta/avsluta tidigare skarp röjningsverksamhet, vars

syfte varit att förbereda en planerad sjötrafikled längs de baltiska staternas kust.

Alla enheter som deltagit i övningen genomförde även den skarpa

verksamheten.

Slutsatser

Övningar som MCOPLAT 99, där ren övningsverksamhet kombineras med

skarpa minröjningsoperationer, ger svenska minröjningsförband unika tillfällen

att öva gentemot de krav som ställs i TOEM. Dels ges möjlighet att öva mot de

krav som ställs på internationell interoperabilitet och förmåga, dels att skarpt

öva mot samtliga i TOEM ställda huvuduppgifter. Därutöver ger flera av

momenten övning mot ställda krav på stridseffekt där förmågan att röja alla

typer av sjöminor särskilt beaktas.
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Det finns, trots generellt mycket gott övningsutbyte, några nackdelar som bör

lyftas fram. Den fysiska miljön för dessa övningar skall inte på något sätt

förringas, men bottentopografin är väsenskild från huvuddelen av rådande

svenska förhållanden. Detta medför att delar av den unika förmågan att verka i

oss omgivande farvatten inte övas. Därutöver övas inte heller vissa andra

nödvändiga förmågor rörande väpnad strid, såsom ubåtsjakt och luftförsvar.

4.4.4              STRONG RESOLVE 200271

Övningen STRONG RESOLVE 2002 (SR02) är planerad att hållas under

perioden 2002-03-11—03-25 och blir en av de mest omfattande internationella

övningarna som hittills ägt rum. Tanken är att övningen SR skall vara

återkommande var fjärde år, den förra ägde rum 1998 och nästa är således

planerad att genomföras 2006. Svenskt deltagande är planerat med ytstrids-,

minröjnings- och amfibieförband m fl. Övningen är NATO-ledd och består

övergripande av två olika övningsmoment, en NATO artikel 5 operation och en

PSO. Dessa operationer skall ske samtidigt för att som målsättning

demonstrera NATO:s förmåga att simultant hantera två omfattande kriser.

Artikel 5 operationen är en USA- Norge bilateral övning som går under namnet

BATTLE GRIFFIN och kommenteras inte ytterligare.

PSO övningen går av stapeln i södra Östersjön och är en CJTF operation vars

övergripande syften är att;

• öva, förfina och utvärdera NATO:s doktrin och metoder avseende CJTF

konceptet. Detta för att möjliggöra att under operationer utöva ledning på

taktisk nivå.

• Främja ömsesidig förståelse, förtroende, samarbete och interoperabilitet

mellan styrkor och personal från NATO och PFP länder.

För att nå dessa syften skall bland annat tillämpning, tolkning och utvärdering

av NATO:s policy och direktiv, rörande internationell rätt72, mänskliga

                                                
71 Angående detta stycke ,se NATO- SACEUR, Final draft exspec for Strong Resolve 2002,

2000-07-03.
72 ”International law” Författarens anmärkning.
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rättigheter, krigets lagar och ROE, ske. Därutöver är målsättningen att öva och

utvärdera CJTF förmåga till bland annat fredsfrämjande operationer. Angivna

exempel på vad som skall övas är minröjningsoperationer, marin

sjöfartskontroll73, kontroll och försvar av hamnar samt amfibieoperationer.

Slutsatser

SR 02 är en mycket komplex övning där det övergripande är att evaluera

NATO:s förmåga att hantera ett komplicerat krisscenario. I scenariot ingår inga

taktiska moment övningar, utan de moment av väpnad strid, som tvivelsutan,

kommer att äga rum, styrs av operationens utveckling (förbandsövning). De

moment som ryms inom scenariot är i stort detsamma som utspelat sig i

SAMMARIN och BALTOPS 00.

Därutöver är den största vinsten med övningen, möjligheten att öva de svenska

förbandens internationella förmåga och det stora deltagarantalet, både ur

svensk och internationell synvinkel. Ur det perspektivet ges vart fjärde år en

unik möjlighet att öva stora delar av den marina insatsstyrkan i ett omfattande

operativt scenario. Underlaget som finns tillgängligt har en låg

upplösningsgrad, vilket medför en viss osäkerhet vid analys och bedömning av

övade uppgifter och förmågor. Redogörelsen av övningen är, med hänsyn till

omfattning och komplexitet,  ändock på sin plats i detta sammanhang.

4.4.5              COOPERATIV PARTNER 0174

Övningens övergripande mål är förbättra deltagande förbands förmåga till

interoperabilitet mellan NATO och PFP förband, inom ramen för en marin

insatsstyrka. Övningen baseras på ett PSO scenario med tyngdpunkten lagd på

humanitära insatser och kan jämföras med SAMMARIN med internationella

amfibiska resurser. Övningen är uppdelad i två faser, där det under fas ett

                                                
73 Säkerställa att ingen otillåten sjöfart äger rum. Sker genom bordning, med eller utan

samarbete med bordat fartygs besättning, se Werner, Christopher, Den blå broschyren, FHS,

OPI/Sjöop 2000-10-15.
74 Angående detta stycke, se Marintaktiska kommandot, Hemställan om beslut inför deltagande

i COOPERATIVE PARTNER 01, MTK 01 800:60113, 2001-01-28.
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genomförs fem dagars moment utbildning med fokus på amfibiemoment, PSO

och förövning inför fas två, som utgörs av en fyra dagar lång PSO

förbandsövning. COOP PARTNER 01 genomförs i Svarta havet och har ett

tiotal deltagande nationer, däribland USA, Frankrike, Ryssland (eventuellt) och

andra strandägarstater i Svarta havet.

Bland övningsmålsättningarna är det främst följande som bör beaktas.

• Öva internationell marin operation inom ramen för standardiserade

metoder, ROE, kommunikation och moment med väpnad strid relevanta för

en PSO.

• Öva nyttjandet av amfibietransport tonnage och amfibisk förmåga till stöd

för en PSO.

• Öva förmågan att genomföra embargooperationer.

Specifika mål för den svenska amfibiekåren är att deltagandet skall generera

erfarenheter och  kunskaper inför uppsättandet av en svensk Amphibious Task

Unit (ATU).

Slutsatser

Deltagande i CP 01, som är en till övervägande del amfibieövning, ger en god

möjlighet att öva väpnad strid, främst i tillämpade momentövningar men även

till del inom ramen för en PSO. Övningen svarar väl mot amfibieförbandens

internationella krav och även till del mot ATU:s huvuduppgifter, bl a embargo.

Avseende stridseffekt för ATU finns goda möjligheter att öva graderade

insatser med ROE till stöd. Här liksom i MCOPLAT 99 är den fysiska miljön

till största del annorlunda gentemot svenska förhållanden vilket medför att det

inte övas mot amfibiebataljons primära huvuduppgift, strid i skärgård.

4.4.6          Övriga internationella övningar

Utöver de ovan nämnda övningarna kommer ytterligare två att beröras, vilka

faller något utan för ramen. Dels för att den ena, LOVISA, är ett svenskt- finskt

bilateralt samarbete som inte är en PFP övning, men som genomförs enligt
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samma koncept och för att den andra, FOST, är inriktad mot enskilda fartygs

förmågor.

LOVISA75: Är som tidigare nämnts en bilateral övning som genomförts

årligen sedan 1998. Den inledande övningen var av grundläggande karaktär där

tyngd punkten låg vid enkla evolutioner, sjöräddning, att använda EXTAC och

engelska som kommandospråk. Övningen, som i genomförs under vecka 137,

har sedermera utvecklats och består i dag av flera inslag med väpnad strid. Vad

som skall lyftas fram är taktiska övningar såsom luftförsvars- och

ubåtsjaktövningar, men även vapenövningar genomförs och då i första hand

luftvärnsskjutningar. Gällande rörelse så genomför man i år, bl a taktisk

förflyttning inomskärs genom finska skärgårdshavet samt manöverövningar.

Dessutom finns en ambition att genomföra skyddsövningar. Därutöver

genomförs MPSO moment omfattande bland annat embargo med bordning av

fartyg med en bordningsstyrka från amfibieförbanden.

FOST76: Flag Officer Sea Training är ett utbildningsprogram för främst

örlogsfartyg som Royal Navy genomför nationellt, men utbildningen erbjuds

även andra länder inom NATO och PFP. FOST inriktar sin verksamhet primärt

mot fartygs enskilda förmåga att hantera komplexa scenarier avseende väpnad

strid. FOST kan liknas vid ett smörgåsbord där varje deltagande enhet i princip

kan skräddarsy sin egen utbildning, men där momenten hela tiden genomförs

nära eller över fartygens förmåga.

Målsättningen för FOST är att alla övade fartyg skall maximera sin potential

och förberedas för fredstida uppdrag samt krig. Utbildningsmöjligheterna är

omfattande och innehåller bland annat följande moment; navigation,

skyddstjänst, embargo uppgifter, ubåtsjakt och luftförsvar. Vanligt

                                                
75 Angående detta stycke, se 2. Ytstridsflottiljen, Order och anvisningar för övningsåret 2001,

2 Ysflj 09 100:493, 2001-03-12, även Pysalo, Raimo, Fartygschef FNS Karjala, 2001-04-19,

Ravanti, Juha, Fartygschef FNS Helsinki, 2001-04-19.
76 Angående detta stycke, se FOST- Flag Officer Sea Training, briefing för Kmd L Danielsson,

MTK, 2000-05-02.
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förkommande är att genomföra skyddstjänstövning kombinerat med yttre hot i

flera dimensioner. Korvetter, minröjfartyg och ubåtar har eller kommer att

genomgå denna två veckor långa utbildning för svenskt vidkommande.
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4.5 Resultat av övningsanalys

För att belysa genomgången av övningarna och förekomsten av väpnad strid i

ett eller annat sammanhang används nedanstående matris (se fig2). Matrisen är

generellt hållen och redovisar inte specifikt vilka uppgifter eller funktioner som

övas. Utifrån den information som behandlats är förekomsten av viss

övningsverksamhet numrerad enligt följande:

1. Väpnad strid i sammansatta förband.

2. Förbandsvisa stridsövningar.

3. Övning av personliga färdigheter som t ex; operatörsträning, sjömans- och

soldatutbildning.

PSO eller MPSO verksamheten innehåller inslag av, men inte specifikt, väpnad

strid. Den omfattar bland annat; interoperabilitet (språk, procedurer mm), ROE

samt embargo- och evakueringsövningar (NEO). Om verksamhet med PSO

anknytning förekommer markeras det med ett X.

SAM

MARIN

BALTOPS MCOPLAT STRONG

RESOLVE*

COOP

PARTNER

LOVISA FOST

Ys Huvuduppgift 1,2,3 3 Deltog ej - Deltar ej 1,3 3

Övriga 1,2,3 1,3 - 1,3 - 1,3 -

ELD 1,2,3 3 - 1,3 - 1,3 1,3

RÖRELSE 1,2,3 1,3 - 1,3 - 1,3 3

SKYDD 1,2,3 3 - 3 - 3 3

PSO X X - X - X (X)

Mröj Huvuduppgift 1,2,3 Deltar ej 1,3 1,3 Deltar ej Deltar ej 3

Övriga 1,2,3 - - - - -

ELD 2,3 - 1,3 3 - - 3

RÖRELSE 1,2,3 - 1,3 1,3 - - 3

SKYDD 2,3 - - - - - 3

PSO X - X X - - (X)

Amf Huvuduppgift 2,3 - Deltog ej 1,3 1,3 - Ej

Övriga 1,2,3 - - 1,3 1,3 - -

ELD 1,2,3 - - 1,3 1,3 - -

RÖRELSE 1,2,3 - - 1,3 1,3 - -

SKYDD 2,3 - - 1,3 1,3 - -

PSO X X (bordning) - X X X(bordn.) -

*Det som redovisas är en bedömning av övade moment snarare än fakta.

Figur 2. Övningsanalys
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När det gäller väpnad strid i de övningar som studerats närmare, ger resultatet

att det finns inslag, av varierande omfattning, som väl harmoniserar med de

krav som i huvudsak ställs i TOEM.

I princip samtliga övningar ligger dock tonvikten inte på väpnad strid, vilket

studien av övningarnas målsättning och upplägg påvisar, utan tyngdpunkten

ligger på interoperabilitet. Förmågan att kunna agera i ett internationellt

sammanhang sätts istället i fokus. Det förhärskande inslaget i övningarna är

PSO eller MPSO scenarier, i vars natur väpnad strid är en del. Förbandens

förmåga att hantera eld, rörelse och skydd utvecklas emellertid i begränsad

omfattning. Det som bättre motsvarar kraven, är de övningar som även har en

målsättning att öva taktiskt tillämpade moment (t ex SAMMARIN).

Ytstridförbanden har i de studerade övningarna begränsade möjligheter att, i

sammansatta förband, öva mot huvuduppgifterna. De är i detta fall främst

hänvisade till taktiska momentövningar. När det gäller möjligheten att öva

gentemot de ställda kraven på förmågor är situationen mer gynnsam. I

ytstridförbandens verksamhet finns det övningar med möjlighet att öva vissa

förmågor såsom luftförsvar, ubåtsjakt, rörelse och skydd (bl a LOVISA).

Minröjningsförbanden har jämfört med övriga förband unika

övningsmöjligheter, dels tack vare de skarpa minröjningsoperationer som

genomförs inom ramen för PFP (MCOPLAT), och dels förbandens mer

renodlade verksamhet. I alla övningar som genomförs, antingen internationellt

eller för övrigt inom ramen för en marin insatsstyrka, ligger fokus på

minröjningsuppgifter. Detta medför i princip att förbanden i all

övningsverksamhet övas i sina huvuduppgifter och förmågor. Det som är

begränsat för minröjningsförbanden är att uppfylla kraven på ubåtsjaktförmåga

och luftförsvar.

För fartygsförbanden finns det på ren fartygsnivå mycket goda möjligheter att

öva upp förmågan till skydd (FOST). I andra övningar är den verksamheten

betydligt svårare att finna som uttalad övningsmålsättning.
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När det gäller amfibieförbanden finns det även här tämligen begränsade

möjligheter att öva mot den primära huvuduppgiften, dvs strid i skärgård,

däremot ges fler övningstillfällen för försvar av hamn eller område. När det

gäller kraven på ATU är denna enhet något bättre tillgodosedd med bl a

embargoövningar. Även för amfibieförbanden finns mer renodlade övningar

med fokus på amfibieoperationer, där det genomförs momentutbildning som

ger möjlighet att öva vissa funktioner (COOP PARTNER).

Ett krav, för ytstrids- och amfibieförband (ATU), som skall lyftas fram i detta

sammanhang och som är väl tillgodosett, är att öva graderade insatser inom

ramen för ROE.

5. DISKUSSION

5.1     Inledning

Först besvaras de i uppsatsen inledande frågeställningarna, för att därefter dra

slutsatser -kan dagens nationella marina övningar helt eller delvis ersättas av

internationella övningar? Kapitlet avslutas med författarens reflektion över

utfört arbete.

5.2     Frågeställningarna

1. Matchar den genomförda och planerade övningsverksamheten kraven på

förbandens förmågor?

Övningsverksamheten inom ramen för en marin insatsstyrka, både nationellt

och internationellt, matchar väl delar av de krav som ställs på förbanden. Det

som främst är tillgodosett är förmågan att delta i ett internationellt

sammanhang, där kraven på interoperabilitet ( främst engelska och procedurer)

är det dominerande. Även andra aspekter, inom ramen för PSO, som

hanterandet av ROE, embargo- och evakueringsoperationer är tillfylles och

förekommer i merparten av övningarna. Ett exempel på detta är STRONG

RESOLVE 02, i vilken övningsmålsättningen är att hantera ett komplicerat

krishanteringsscenario, inom ramen för en CJTF.
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När det gäller den väpnade striden däremot, övas det i viss omfattning

internationellt men i synnerhet nationellt. Vad som är viktigt att notera i

sammanhanget, är att den grundläggande förmågan till väpnad strid skapas

under renodlade förbandsrelaterade övningar. Det innebär riktad

operatörsträning, sjömans- och soldatutbildning gentemot förmågor och

huvuduppgifter. Övningar sker i princip i sammansatta förband, eller snarare en

svensk marin insatsstyrka, vid ett enda tillfälle under året, dvs i samband med

SAMMARIN. Ser man till de höga och omfattande krav som ställs på

förbanden, kan man konstatera att övningstiden för väpnad strid är otillräcklig

både på förbands- och insatsstyrkenivå. Ett belägg för detta är att förbanden

accepterar brister och måste prioritera i sin förmåga att lösa huvuduppgifter

samt vissa funktioner, vilket påvisas i deras order och anvisningar för

utbildningsåret, eller motsv.

Vad gäller den internationella övningsverksamheten, utvecklar den endast i

begränsad omfattning förmågan till väpnad strid. Det finns övningar som till

del är fokuserade på detta, men som tidigare nämnts är andra krav

dimensionerande. Övningar som COOP PARTNER är bra exempel, där

verksamheten till största del inriktas på väpnad strid.

Det föreligger dock en väsentlig skillnad mellan förbandens möjlighet att öva

väpnad strid, där minröjningsförband är väl tillgodosedda rörande

övningsverksamheten. Den mer renodlade verksamheten medför att

minröjningsförbanden i större utsträckning kan fokusera på sina

huvuduppgifter. Trots detta måste vissa förmågor nedprioriteras. Den

förbandstyp som befinner sig i den mest komplicerade situationen är

amfibieförband. Detta främst beroende på att huvudparten av förbandet består

av värnpliktiga. Oavsett hur kompetent och erfaren befälskadern är, måste det

årligen läggas ned åtskilliga utbildningstimmar för att förbandet skall nå en

grundläggande förmåga till väpnad strid. Fartygsförband har i detta avseende

ett bättre utgångsläge med högre befälstäthet och yrkesmän på samtliga

befattningar som kan påverka väpnad strid.
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I regeringspropositionen 1999/2000:30 står att läsa ”Förmågan till väpnad strid

uppnås främst genom realistiska förbandsövningar under varierande

klimatologiska och geografiska förhållanden, samt genom deltagande i

internationell verksamhet”. Man kan i detta sammanhang ifrågasätta denna

ordalydelse. Det är korrekt att man uppnår förmåga genom förbandsövningar.

Däremot, vilket påvisas i denna uppsats, är sambandet mellan internationella

övningar och att uppnå förmåga till väpnad strid inte lika uppenbar.

Internationella övningar bidrar, i huvudsak, till andra förutsättningar för

internationellt deltagande, t ex interoperabilitet, än förmågan till väpnad strid.

Innebär ”internationell verksamhet” dessutom att delta i någon form av

krishantering, är en grundförutsättning att förmågan till väpnad strid redan

behärskas.

Om ej, hur kan kraven tillgodoses?

Det föreligger en klar koppling mellan förmågan till väpnad strid och

nationella förbandsövningar och detta inkluderar SAMMARIN som lägger stor

vikt vid denna förmåga. För att bättre tillgodose kraven bör väpnad strid

således primärt övas nationellt. Inom ramen för detta, skall övningarna

(övningen?) för sammansatta förband renodlas och enbart omfatta väpnad strid.

Främst med hänsyn taget till de fåtal möjligheter att öva sammansatt som ges

nationellt. Då skapas ytterligare utbildningstid, om övningarnas tidsutdräkt

bibehålls, för att utveckla vår förmåga. Möjligheten att utveckla

interoperabilitet mellan svenska marina förband förbättras och att den marina

insatsstyrkan ges ytterligare tid att samtrimmas. Det som däremot inte skall

förändras, utan snarare utvecklas vidare, är den successiva övergången till

engelska som kommandospråk. Med detta skapas en bonuseffekt vid

förberedelser inför internationellt deltagande, bland annat behövs mindre tid

läggas på språkförberedelser och internationella procedurer.

Öva PSO scenarier och att skapa förmåga till internationell interoperabilitet bör

uteslutande ske i en internationell miljö. Det ger en stor fördel i och med att

eventuella ”Svengelska” , dvs egengenererade, avarter gällande språk och

procedurer motverkas. De svenska förbanden tvingas helt enkelt att strikt följa
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gällande EXTAC, görs inte detta blir man lätt missförstådd och förlorar i

trovärdighet.

Inför planering av internationella övningar gäller det att nogsamt och kritiskt

granska det tänkta övningsinnehållet. Dels för att om möjligt påverka

innehållet så att de sammanfaller med svenska önskemål och dels för att

undersöka om det finns alternativa övningar, där fokus på väpnad strid lyfts

fram i större omfattning. I den mån övningsdeltagandet går att påverka, måste

man alltså identifiera och konsekvent välja övningar som uttalat, samt i

betydande omfattning, innehåller taktiskt tillämpade moment av väpnad strid.

Övningarna får dessutom med fördel vara av mer renodlad natur, dvs fartygs-

och amfibieförband övar med andra nationers motsvarigheter inom respektive

huvudfunktioner. Det är en uppfattning som styrks av minröjningsförbands

möjlighet att, i princip, i samtliga övningar, öva mot huvuduppgifter och

dimensionerande förmågor. Goda exempel på denna typ av övningsverksamhet

är MCOPLAT och COOP PARTNER. Det är denna förmåga till ”combined”,

verksamhet som primärt efterfrågas internationellt, inte förmågan att uppträda

”joint” i en sammansatt styrka, vilket Kmd Göran Frisk påtalar.

2. Kan man identifiera områden där nationella och internationella övningar

överensstämmer, d v s ”övar förbanden dubbelt”?

Det kan klart konstateras, att PSO, ROE och interoperabilitet övas i stort sätt

vid samtliga övningar som analyserats, både nationellt och internationellt. Vad

avser väpnad strid, ingår detta som moment, eller inom ramen för PSO, i

varierande omfattning och målsättning. I de internationella övningarna ges

upprepade möjligheter att öva ”joint”, men tillfälle att öva inom ramen för en

svensk marin insatsstyrka ges inte i dessa sammanhang, utan det sker endast

nationellt. Detta påverkar negativt vår förmåga att agera i nationellt

sammansatta styrkor som t ex ubåtsjaktstyrkan.
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3. Kan en samordning av övningsverksamheten innebära en effektivisering,

relaterat till både tid och förmåga?

Interoperabilitet och behovet av förmågan att agera i PSO är mer än väl

tillgodosett, vilket ger utrymme för en effektivisering av övningsverksamheten.

Finns det möjlighet att identifiera och därefter även deltaga i övningar, med

mer uttalat fokus på väpnad strid, innebär det att mer tid ”skapas” för svenska

förband att nå de krav som ställs i TOEM. Detta kan ske utan att förmågan till

interoperabilitet blir lidande, tack vare det faktum att all internationell

verksamhet grundar sig på detta.

En renodling av de nationella övningarna (SAMMARIN) till att uteslutande

omfatta väpnad strid, skapar även det förbättrade möjligheter för förbanden att

nå krav och målsättningar enligt TOEM. Det är endast vid nationell

övningsverksamhet, som det ges möjlighet att samöva inom ramen för svensk

marin insatsstyrka och genom att då inte genomföra PSO, eller motsvarande

moment, medför en klar effektivisering av övningarna.

5.2 Slutsats

Kan dagens marina nationella övningar helt eller delvis ersättas av

internationella övningar? Analysera vilka delar av övningsverksamheten som

ej kan inordnas inom internationella övningskoncept samt föreslå hur dessa

delar skall genomföras.

Inom denna uppsats ram, där väpnad strid och den svenska marina

insatsstyrkan har stått i fokus, har jag funnit belägg för att våra nationella

sammansatta övningar, vare sig delvis eller helt, kan ersättas av internationella

övningar.

Analysen av övningarna påvisar att de internationella övningarna i mycket stor

utsträckning har annat fokus än på väpnad strid. Moment av väpnad strid

förekommer i samtliga övningar, i varierande omfattning, men generellt

förekommer detta i allt för liten utsträckning, för att förbanden skall kunna

utveckla sina förmågor i detta avseende. Möjligheten att genom internationella
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övningar nå de krav på förmågor och huvuduppgifter som ställs i TOEM är

påfallande små. Ett undantag härvid är minröjningsförband som övas i sina

huvuduppgifter vid princip alla, såväl nationella som internationella, övningar.

Det som däremot tillgodoses för förbanden, och det mycket väl, är förmågan

till interoperabilitet samt att skapa förståelse för och kunskap om PSO. Den

typen av övningsverksamhet är också av stor betydelse för vår möjlighet att

delta i internationella operationer. Det är dock min bestämda uppfattning att

grundförutsättningen för deltagande i sådan verksamhet är att förbanden

behärskar väpnad strid och det är något vi till största del bör öva nationellt.

Skall ytstrids- och amfibieförbanden ha en möjlighet att nå målsättningarna i

TOEM, måste övningsverksamheten gällande väpnad strid ske nationellt, i

både förbands- och sammansatta övningar. Det finns ingen reell förutsättning

att bättre klara dessa krav med ett utökat internationellt övande på bekostnad av

nationella övningar.

De svenska marina stridskrafterna skall i allt väsentligt bygga upp sin förmåga

till väpnad strid nationellt, dvs i för Sverige unika förhållanden och miljöer.

Här läggs grunden till förbandens förmåga och behärskar vi väpnad strid

nationellt, krävs det förhållandevis lite påbyggnad för att hantera situationen i

ett internationellt sammanhang. Min uppfattning är att den påbyggnad som

förbanden erhåller vid de internationella övningarna i stort, motsvarar kraven

på bland annat interoperabilitet och hanterandet av ROE .

Inom uppsatsens ram har jag en konkret rekommendation avseende förbandens

övningsverksamhet och det är: Ta tillvara på SAMMARIN. Bibehåll

tidsutdräkten men renodla verksamheten till väpnad strid inom ramen för en

svensk marin insatsstyrka.

5.3 Reflektion

Det som jag starkast reagerat på under arbetets gång är främst två fakta. Det

första är de omfattande kraven i TOEM, som uppsatsen redovisat, med bäring

på eld, rörelse och skydd, därutöver, i TOEM, ställs ytterligare krav på

förmågor och uppgifter. Dessa ställs bland annat på ledning samt logistik och
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medför också stora krav på förbanden. Detta kopplad till ett andra faktum som

är den begränsade övningstid förbanden har till sitt förfogande. Under tidigt

1990-tal hade förbanden generellt mer övningstid och den ägnades primärt åt

övningar i väpnad strid. Ånyo utgör minröjningsförbanden ett undantag och har

idag i stort samma övningstidsuttag som då. Men även här prioriteras

verksamheten och förbandet måste acceptera brister i vissa uppgifter och

funktioner. Ur detta drar jag slutsatsen att situationen för de andra förbanden

(ytstrids- och amfibie) är än mer prekär. Det har uppstått ett systemfel med en

klar obalans mellan resurser och uppgifter, dvs en obalans mellan övningstid

och förbandens krav på förmågor. Detta är högst sannolikt ingen ny upptäckt,

men jag har personligen fått en helt annan inblick i problematiken.

De övningar som studerats är, som jag beskriver i uppsatsen, ett ”axplock” av

det utbud som finns. Det antal övningar som analyserats motsvarar ca 25-30 %

av det totala övningsutbudet, under perioden 1999--2001, som passar in i

uppsatsens ram. De övergripande kriterier som ligger till grund för urvalet är

nationella och internationella övningar, som minst inkluderar två förband ur

marina insatsstyrkan och/eller inbegriper andra nationers deltagande. Andra

urvalsfaktorer har varit tillgången på relevant material samt att belysa olika

övningstyper. Dels generella övningar öppna för alla i uppsatsen berörda

förband och dels specialiserade riktade mot enskilda förbandstyper. Min

uppfattning är att övningsurvalet är representativt och ger en god bild av det

befintliga övningsutbudet. Det valda materialet medför att uppsatsens analys

snarare ger mer bredd än djup, men jag anser dock att uppsatsen ger en god

bild av verksamheten och att relevanta slutsatser kan styrkas. Materialets styrka

ligger i att det, enligt min mening, är objektivt och att inga förbandsspecifika

och därmed svårjämförbara detaljer har analyserats.

Det finns ett flertal faktorer i avgränsningarna, ej behandlade av främst

utrymmesskäl, som med stor sannolikhet skulle påverka delar av resultatet i

denna uppsats. Dessa faktorer har i stället tillsammans med slutsatserna

genererat vidare frågeställningar, som bör vara av intresse att undersöka och

där denna uppsats kan vara ett stöd till detta.
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• Vilken kvalitet eller övningseffekt har nationella övningar i förhållande till

internationella?

• Vad krävs för ekonomiska ramar eller övningstid, för att uppnå balans

mellan resurser och uppgifter?

• Hur skulle ändrade värnpliktsutbildningstider samt eventuell

visstidsanställning av befäl, påverka vår förmåga till väpnad strid?

• Vilket är det reella behovet av en svensk marin insatsstyrka och i vilka

situationer eller scenarier kan denna komma till användning vid

internationell krishantering?
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6. SAMMANFATTNING

Uppsatsen syftar till att analysera marinens övningsverksamhet inom ramen för

en marin insatsstyrka i enlighet med Försvarsmaktens målbild 2010. Den

övergripande frågeställningen är om dagens marina nationella övningar helt

eller delvis kan ersättas av internationella övningar. Tre förband som kan

tänkas ingå i en marin insatsstyrka, ytstridsförband, minröjningsförband och

amfibieförband, analyseras utifrån kraven på förmåga till väpnad strid, i

enlighet med förbandens TOEM, dvs Taktisk, Organisatorisk och Ekonomisk

Målsättning. Väpnad strid är ett omfattande begrepp och i uppsatsen diskuteras

endast stridens tre klassiska grundelement eld, rörelse och skydd.

Metoderna som används är deskription och komparation. Den deskriptiva

metoden används inledningsvis i uppsatsen, för att övergripande beskriva

förbanden samt miljön dessa skall kunna verka i. Därefter vidtar en mer

ingående beskrivning av de krav som ställs på förbandens förmåga till väpnad

strid och att lösa sina huvuduppgifter.

För att analysera den nationella och internationella övningsverksamheten,

nyttjas den komparativa metoden i syfte att påvisa förekomsten av väpnad

strid. Urvalet av de övningar som analyseras uppfyller vissa grundkriterier, var

av den viktigaste är att övningarna minst inkluderar två förband ur marina

insatsstyrkan och/eller inbegriper andra nationers deltagande.

Arbetet med uppsatsen har genererat ett flertal slutsatser, som jag anser mig ha

goda belägg för, varav de viktigaste enligt min menig är:

• Övningsverksamheten inom ramen för en marin insatsstyrka, både

nationellt och internationellt, matchar väl delar av de krav som ställs på

förbanden. Det som främst är tillgodosett är förmågan att delta i ett

internationellt sammanhang, där kraven på interoperabilitet (främst

engelska och procedurer) är det dominerande. När det gäller den väpnade

striden däremot, övas det i viss omfattning internationellt men i synnerhet
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nationellt, vilket medför svårigheter för förbanden att uppnå de krav som

ställs.

• Ser man till de höga och omfattande krav som ställs på förbanden, kan man

konstatera att övningstiden för väpnad strid är otillräcklig både på

förbandsnivå och inom ramen för en marin insatsstyrka.

• Det föreligger en klar koppling mellan förmågan till väpnad strid och

nationella sammansatta- och förbandsövningar, som lägger stor vikt vid

denna förmåga. För att bättre tillgodose kraven bör väpnad strid således

primärt övas nationellt.

• Interoperabilitet och behovet av förmågan att agera i internationella

sammanhang är mer än väl tillgodosett, vilket ger utrymme för en

effektivisering av övningsverksamheten. Finns det möjlighet att identifiera

och därefter även deltaga i övningar, med mer uttalat fokus på väpnad strid,

innebär det att mer tid ”skapas” för svenska förband att nå de krav som

ställs i TOEM. En renodling av de nationella sammansatta övningarna till

att uteslutande omfatta väpnad strid, skapar även det förbättrade

möjligheter för förbanden att nå krav och målsättningar enligt TOEM.

• De svenska marina stridskrafterna skall i allt väsentligt bygga upp sin

förmåga till väpnad strid nationellt, dvs i för Sverige unika förhållanden

och miljöer. Här läggs grunden till förbandens förmåga och behärskar vi

väpnad strid nationellt, krävs det förhållandevis lite påbyggnad för att

hantera situationen i ett internationellt sammanhang.

Inom denna uppsats ram, där väpnad strid och den svenska marina

insatsstyrkan har stått i fokus, har jag funnit belägg för att våra nationella

sammansatta övningar, vare sig delvis eller helt, kan ersättas av internationella

övningar.
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