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Marina stridskrafters understöd till markoperationer 

Uppgiften 

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2009 redovisa preliminära förslag på hur de 
marina stridskrafterna kan understödja markoperationer. Eventuella behov av ominriktning 
av de marina stridskrafterna med anledning av detta ska särskilt redovisas. 
 
Sammanfattning 

Redovisningen innehåller inledningsvis en övergripande analys av slutsatser från 
perspektivstudien avseende de marina stridskrafternas understöd till markoperativ 
verksamhet. Därefter redovisas kortfattat nuvarande (2008) och planerad utveckling (2009-
2011 respektive 2012-2018). Redovisningen avslutas med slutsatser av den övergripande 
behovsanalysen och planerad utveckling. 
 
I perspektivstudien framgår att de marina stridskrafternas stöd till markoperationer främst sker 
genom att med fartygsenheter genomföra transport av personal, materiel och förnödenheter. 
 
I nuvarande insatsorganisation (2008) genomför marina stridskrafter internationella insatser 
genom amfibiebataljonens insats i Tchad och deltagande i bl.a. NBG 2008 och 
rotationsinsatser som i Afghanistan och på Balkan. 
 
I den planerade utvecklingen 2009-2011 ökar kapaciteten att stödja främst genom ökad 
uthållighet och tillgänglighet på signalspaningsfartyget. 
 
I den planerade utvecklingen 2012-2018 ökar kapaciteten främst genom leverans av två 
stridsstödsfartyg 2015 och 2016 för att bl.a. kunna stödja internationella insatser med 
markoperativ tyngdpunkt främst genom att genomföra transporter av personal, materiel och 
förnödenheter. Avseende amfibiebataljonens utveckling, hänvisas till SR 5. 
 
Redovisningen 

Uppgiftens innebörd 

Bakgrund 

Bakgrunden till frågeställningen framgår av Regeringens budgetproposition för år 2008, 
avseende insatsorganisationen 2008-2010 (sid. 43) samt avseende utveckling av de marina 
stridskrafterna (sid. 47).  
 
Förutsättningar och begränsningar 

Redovisningen omfattar preliminära förslag till utveckling 2009-2018 avseende marina 
stridskrafters understöd till internationella insatser med markoperativ tyngdpunkt. 
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Med ominriktning avses förslag till ändring av utbildning, övning, materielanskaffning m.m. 
om detta behov identifieras. 
 
Perspektivstudien (HKV 23382:63862, Ett hållbart försvar för framtida säkerhet, 2007-12-
21) nyttjas för att översiktligt beskriva behov av marina stridskrafters understöd till 
markoperationer från 2018. 
 
Avgränsning  

Försvarsmaktens redovisning belyser inte hela det omfattande samspel som föreligger mellan 
de marina stridskrafterna, för vilka verkan i den maritima arenan är dimensionerande, och 
övriga stridskrafter inom ramen för gemensamma operationer.  
 
Behov av marina stridskrafters understöd till markoperativ verksamhet 

I perspektivstudien framgår att de marina stridskrafternas understöd till markoperativ 
verksamhet är till avgörande del kapacitet att med fartygsenheter genomföra transport av 
personal, materiel och förnödenheter.  
 
Vidare bidrar marina basförband med förmåga att upprätta och vidmakthålla en Sea Port Of 
Debarkation (SPOD) omfattande förmågan att upprätta mottagnings- och 
omlastningsområden. Marina stridskrafter genomför underrättelseinhämtning (t.ex. förmåga 
till signalspaning (SIGINT) och förmåga till radarunderrättelser (RADINT)), bearbetning och 
delgivning. Förmågan att påverka mål på marken genom målutpekning och ledning av 
indirekt eld ingår i amfibiebataljonen,  sjöstridskrafter bidrar med markmålsbekämpande 
artillerisystem. Marina Explosive Ordnance Disposal/Improvised Explosive Device Disposal 
grupper (EOD/IEDD) bidrar med förmåga till landminröjning samt förmåga att desarmera 
bomber och röja ammunition. Sjöstridskrafter med luftvärnssystem, sensorer, vapen- och 
ledningssystem, har förmåga att skydda objekt på marken mot angrepp (från luften) i 
kustzonen. Amfibiebataljonen har förmåga att skydda objekt på marken mot angrepp och 
förmåga till eskortering på land företrädesvis i kustzonen motsvarande andra lätta förband. 
 
Marina förbands nuvarande och planerade förmåga att understödja markoperationer 

Insatsorganisation 2008 

I minröjningsdivisionerna ingående Explosive Ordnance Disposal (EOD)-grupper, totalt tre, 
utgör en kvalificerad resurs för att desarmera bomber och röja ammunition Explosive 
Ordnance Disposal/Improvised Explosive Device Disposal (EOD/IEDD), även i markoperativ 
verksamhet. Grupperna är bemannade med anställd personal och verkat med del av grupp 
inom ramen för bl.a. ISAF i Afghanistan. En grupp ingår i NBG 2008. 
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Signalspaningsfartyget HMS Orion har förmåga att understödja markoperationer i kustzonen 
med taktiska och operativa underrättelser. Begränsningar föreligger avseende förmåga att 
verka utanför vårt närområde. 
 
Amfibiebataljonen har med ingående enheter förmåga att verka som lätt markstridsförband. 
Bataljonen har förmåga att leda tillförda markstridsförband. Del av amfibiebataljonen 
genomför insats i Tchad under första halvåret 2008. 
 
Planerad utveckling 2009-2011 

Förmåga att med signalspaningsfartyg understödja markoperationer i kustzonen med taktiska 
och operativa underrättelser genom teknisk signalspaning och kommunikationsspaning 
utvecklas genom ökad uthållighet och tillgänglighet då HMS Orion ersätts med HMS 
Carlskrona. 
 
Förmåga att understödja markoperationer i kustzonen med indirekt eld realiseras genom 
införande av korvett Visby. Kapaciteten är begränsad med avseende på räckvidd, fartygens 
numerär och därmed tillgänglighet samt verkan av det enskilda skottet. 
 
EOD-grupper med ledning vidmakthålls, utveckling sker kvalitativt för att möta den 
kontinuerliga hotbildsutvecklingen, särskilt prioriteras förmågan inom Improvised Explosive 
Device Disposal (IEDD). 
 
Amfibiebataljonen vidmakthålls och genomför förberedelser inför halvtidsmodifiering (HTM) 
bl.a. med beaktande av regeringens anvisningar om översyn av förbanden amfibiebataljon, 
jägarbataljon och luftburenbataljon.  
 
Planerad utveckling 2012-2018 

Försvarsmakten har hos Regeringen hemställt 2007-11-07 om att få beställa 
produktdefinitionsfas (PDF) för stridsstödsfartyg, benämnt L10. Försvarsmaktens nuvarande 
plan för införande av stridsstödsfartyg innebär leverans från 2015. Dimensionerande för 
utvecklingen är dels de marina förbandens behov av logistikstöd för rörlighet och uthållighet 
och att kunna stödja internationella insatser med markoperativ tyngdpunkt främst genom att 
genomföra transporter av personal, materiel och förnödenheter. Utveckling kräver samordning 
mellan de förband och system för vilka transport skall vara möjlig, och utvecklingen av 
stridsstödsfartygen. 
 
Förmåga att understödja markoperationer i kustzonen med taktiska och operativa 
underrättelser genom teknisk signalspaning och kommunikationsspaning med 
signalspaningsfartyget vidmakthålls. 
 
Förmåga att med sjöstridskrafter understödja markoperationer strandnära i kustzonen med 
indirekt eld vidmakthålls. Förmågan att skydda objekt och enheter i kustzonen realiseras 
genom införande av luftvärnsrobot till Visbykorvetter. 
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EOD-grupper vidmakthålls. 
 
Halvtidsmodifiering (HTM) av amfibiebataljonen genomförs bl.a. med beaktande av 
regeringens anvisningar om översyn av förbanden amfibiebataljon, jägarbataljon och 
luftburenbataljon. 
 
Slutsatser av behovsanalysen och planerad utveckling 

Vid en jämförelse mellan det analyserade behovet av marina stridskrafters stöd till 
markoperationer enligt perspektivstudien, och den nuvarande, beslutade och planerade 
utvecklingen sker den största kapacitetsutvecklingen genom den planerade anskaffningen av 
stridsstödsfartyg. Försvarsmakten uppfattar att regeringens inriktning är tydlig och att behov 
av ominriktning inte föreligger. 
 


