Norrbottens regemente 2018-2020

”Vi utvecklar och tränar krigsförband som är redo att
genomföra insatser och säkerställer Försvarsmaktens
förmåga till strid på marken i subarktisk miljö”

Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten

regementschefen har ordet

Säkerhetsläget i vår omvärld fortsätter att försämras. Fokus ligger nu på ett nationellt försvar och inom försvarsbeslutsperioden skall vi fortsätta att vidmakthålla, träna och utveckla våra krigsförband. Det är viktigt att vi genomför planerade
krigsförbandsövningar på det goda sätt vi påbörjat, allt enligt vår planering och målbild.
Försvarsmaktens perspektivstudie ger oss en inriktning om vart vi är på väg. På längre sikt kan vi göra mera. Det kräver
dock att vi har tillräckligt med personal, därför är det viktigt att värna om personalförsörjningen till regementet. Att vi
sedan kan öka vår förbandsproduktion med ytterligare mekaniserade bataljoner, jägarbataljoner och stärka våra hemvärnsbataljoner ser jag som en logisk följd. Att vi trivs på regementet och värnar om varandra är en förutsättning för att
vi ska nå våra mål. Vi ska fortsätta vara stolta över att tillhöra I 19!
Överste Ulf Siverstedt, chef Norrbottens regemente och Militärregion Nord

vår verksamhetsidé
”I 19 utvecklar och tränar krigsförband som är redo att genomföra insatser och säkerställer Försvarsmaktens förmåga till strid på marken i subarktisk miljö.”
All verksamhet vid regementet syftar direkt eller indirekt till att säkerställa förbandens krigsduglighet och tillgänglighet.
Regementet verkar, syns och respekteras genom att i den subarktiska miljön utveckla och träna markstridsförband,
officerare och aspiranter. De unika övningsförutsättningarna i norra Sverige gör I 19 till en efterfrågad plattform för
avancerad förbandsträning i större förband såväl nationellt som internationellt.
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Vår vision
Soldaterna vid regementet gjorde en heroisk insats under kriget mot Ryssland 1741, vilket föranledde kung Gustav III att
lämna ovanstående omdöme om regementet inför 1788 års fälttåg. Sedan dess har vi med stolthet använt oss av valspråket.
Det ligger också som grund för vår nya vision:

”I 19 levererar alltid, i alla situationer och i alla miljöer. Strid i subarktisk miljö är vår styrka. På I 19 utvecklas
jag med regementet och här vill jag vara.”

”Vi försvarar Sverige och landets intressen, vår frihet och rätt
att leva som vi själva väljer.”
Försvarsmaktens verksamhetsidé
I Sverige utgår all makt från folket och i det svenska samhället värderas fred, frihet, hälsa, trygghet
och rättvisa mycket högt. Som försvarsmakt har vi till uppgift att försvara den svenska demokratin
baserad på dessa värden - och vi måste själva stå för de värden som det är vår uppgift att försvara.

”Ett starkare försvar – möter varje hot, klarar varje utmaning”
Försvarsmaktens vision

Foto: David Gernes/Försvarsmakten

Vi behöver ett starkare försvar för att kunna möta de utmanande, komplexa kraven i vår säkerhetspolitiskt föränderliga omvärld. Vi ska göra mer med det vi har. Att möta varje hot och klara varje
utmaning visar vår inställning och attityd. Vi viker inte. Sveriges militära förmåga ska skapa en
tröskel med starkt avhållande effekt mot alla typer av hot och angrepp.

Försvarsmaktens Strategiska effekter - 4 T
Genom övningar och aktivt uppträdande, själv och Tillsammans med andra, i Sverige,
i närområdet och utanför närområdet uppnås en stabiliserande och avhållande
Tröskeleffekt. Uppbyggnaden av utrustade, välövade och beredskapssatta förband
skapar den Tillgänglighet som krävs och som i sin tur stärker Försvarsmaktens interna
och externa Trovärdighet.

Vi finns över halva sverige
• Kiruna
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i 19 krigsorganisation
Ca 7700 personer i våra krigsförband
varav Ca 4800 i VÅRA hemvärnsförband

Norrbottens regemente ansvarar för att vidmakthålla:
• En regional stab
• En brigadstab
• Två mekaniserade bataljoner
• En jägarbataljon
• Sju hemvärnsbataljoner
• Hemvärnsunderrättelsekompani
• Mekaniserat brigadspaningskompani
• Tungtransportpluton
• Depå Bodens garnison
Chefen I 19 är ansvarig för att utveckla jägarfunktionen inom armén
samt vinterförmågan i Försvarsmakten, vilken upprätthålls genom Försvarsmaktens vinterenhet. I 19 ansvarar även för att stödja delar ur första tekniska
bataljonen och EOD-gruppen vid Totalförsvarets skyddscentrum samt stödja
övning och träning av andra förband i subarktisk miljö.

målbild 2020
• Vi har bemannat, utrustat och tränat våra krigsförband till anbefalld nivå
och beredskap. Alla krigsförband har genomfört krigsförbandsövning.
• Vi har en rationell utbildningsorganisation med krigsförbanden i fokus.
• Vi har ett robust system för grund- och repetitionsutbildning som tillgodoser
krigsförbandens behov.
• Våra nationella och internationella samarbeten är etablerade på rätt nivå
och bidrar till ökad operativ effekt. Nationellt ligger fokus på totalförsvarsplanering,
internationellt har det svensk-finska samarbetet en särställning.
• I 19 är en attraktiv, inkluderande och jämställd arbetsplats för alla.
Vi är goda ambassadörer och vårdar gemensamt varumärket I 19.
På I 19 utvecklas JAG med REGEMENTET och här vill JAG vara.

Chefen I 19:s prioriteringar 2018-2020

InsatseR

Säkerställa förmågan att genomföra nationella och internationella insatser,
inklusive anhörigstöd och högvakt.

GrundutbildninG
Genomföra rationell utbildning av rekryter.

krigsförbandsövningaR
Stödja krigs- och hemvärnsförbanden att genomföra planerade övningar så att
den operativa förmågan ökar.

vERKSAMHETSÖVERSIKT 2018-2020

FORTSATT SVENSK-FINSKT
SAMARBETE

högvakt

ÖVNINGSVERKSAMHET
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insatsER i mali

Krigsförbandsövningar

Grundutbildning

nationella insatser

Totalförsvarsplanering

Idrottsarrangemang

Ledningsträning

vinterutbildning

Försvarsinformation
och rekrytering
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”I 19 levererar alltid,
i alla situationer och
i alla miljöer.
Strid i subarktisk
miljö är vår styrka.
På I 19 utvecklas jag
med regementet och
här vill jag vara.”

