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Under september tillträdde jag
befattningen stabschef ATS, en ny
och utmanande befattning för mig.
Det är med stor tillfredsställelse
jag ser fram emot 2015 och de
utmaningar som där i ligger för
Armén och ATS.

Foto: Anton Thorstensson/Combat Camera

STABSCHEF ATS

U

nder året som gått har ATS roterat en del personal, bl.a. stabschef, operationschef och chef G3. En av de viktigare förändringarna under året är att
G4, som utgick i samband med HKV 14, sedan slutet av november åter är
en del av staben. Ett mycket viktigt beslut både vad gäller ledning av internationellt
insatta förband och stabens förmåga att genomföra planering och ledning av nationella insatser.
Ett 2015 där vi tar ett första avstamp mot FMÖ 2017. För krigsförbanden innebär det
flertalet ledningsövningar och i höst Arméövning 15. ATS ambition under året är att
utifrån de resurser vi har att delta med ledningslag (motsv) i Brig LTÖ, Brigstri 15
och Arméövning 15. ATS deltagande tror jag är viktigt både för underställda chefer
och krigsförband, men också för ATS då all interaktion med underställda bidrag till
vår utveckling av både stabsofficerare (inklusive RO) och staben som sådan. Även
om 2015 inte innebär att vi får möjlighet att öva hela staben så är avsikten att under
2015 börja ta sikte på FMÖ 2017. Andra viktiga delar vi har att utveckla under 2015
är stående order för armén och egen krigsorganisation, allt i syfte att till 2016 kunna
höja ambitionen och leva upptill de krav som FMÖ 17 förhoppningsvis ställer på oss.
Min förhoppning är att vi ytterligare kan tydliggöra brigadstabernas roll i de planeringar och förberedelser vi har framför oss. Vi måste också tillsammans säkerställa att
vi kan utveckla den operativa förmågan som behövs här och nu.
Internationellt är fokus för staben FN-insatsen i Mali som är arméns första ”01:a”
och FN-insats med förband på flera år. Utmaningarna i Mali är och kommer att vara
många. Just nu pågår uppbyggnaden av camper i Mali, där soldater och officerare
ur Ing 2 trotsar värmen och Niger (floden) för att i början av 2015 ge våra krigsförband ingående i ASIFU förutsättningar att påbörja lösandet av sina uppgifter. Även
i Afghanistan står vi inför nya utmaningar då hela operationen i närtid förmodligen
ändrar fokus i och med övergången till RSM.
Så välkommen till en ny utgåva av Arménytt. Hoppas att du hittar intressant läsning
både vad avser de nationella och internationella utmaningarna vi har framför oss.
Trevlig läsning och på återhörande.
OBS: glöm inte att göra din röst hörd på Armébloggen!
Å Norling, Överste
Stabschef ATS

Arménytt finns även på:
Försvarsmaktens webbplats
www.forsvarsmakten.se/armenytt
Intranätet - Emil
På startsidan välj ”nyhetsbrev”
bland snabblänkarna till vänster

”

När vi gick in i den nya
Högkvartersorganisationen för ett knappt ett
år sedan, begåvades jag
som arméchef med en
kvalitativt synnerligen
högtstående men ack så
liten stab, PRODA.

Min tyske motsvarighet
generallöjtnant Bruno
Kasdorf har en stab på
650 personer för att
hantera sina sex brigader med mera medan
jag har 30 för att hantera
våra två brigader och de
krigsförband som i regel
inte ingår i brigaderna.
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ARMÉCHEFEN HAR ORDET

I

kan avdelas till förbandsverksamhet. PRODAs samarbetsorganisation inom FMV kommer att bli FMV
System och produktionslednings Arméenhet (SPL
Armé), under ledning av brigadgeneralen Anders Carell. Samarbetet beskrivs ytterligare på annan plats i
det här numret av Arménytt.

Det första området är ledning av och kontakten med
arméns elva organisationsenheter. Det sägs att när
Skolöverstyrelsen var som mest byråkratisk för många
år sedan, hade ingen märkt om man totalt hade kapat
kontakten med skolvärlden. De hade fortsatt att arbeta som om inget hade hänt med sina projekt, processer, rutiner och allt vad det heter. Det får aldrig hända
i armén! Med glädje och stolthet konstaterar jag vid
mina förbandsbesök att PRODA är mycket uppskattade ute vid förbanden. Hjälpsamma, uppriktiga och
samarbetsvilliga är några av egenskaperna som jag får
höra.

Det är de fyra prioriterade arbetsområdena som jag
har beslutat för hösten. Vid Högkvarteret och PRODA
förhåller det sig så att en uppsjö av uppgifter cirkulerar runt och behöver hanteras. Fråga min stabschef
överste Ulf Jonsson om ni är osäkra på vad jag menar.
Allt vid sidan om de prioriterade uppgifterna kan inte
strykas utan det mesta behöver hanteras på något sätt.
Prioriteringen handlar om att när ambitionssänkningar behöver vidtas för att inte överbelasta systemet
så ska dessa göras på andra områden än de prioriterade. Om någon läsare tycker att PRODA har uppträtt
svagt i någon fråga under hösten kan det ha att göra
med min beslutade prioritering. Jag ber er då att ha
förståelse utifrån den ovan beskrivna situationen.

längden är det här ohållbart men tills någon
ovanför mig i hierarkin så beslutar har jag att
lösa uppgiften med tilldelad organisation. Ett
sätt att utöva mitt ledarskap och därmed få
PRODA att överleva är att prioritera. Det är fyra områden som under hösten har varit prioriterade, i betydelsen att när vi behöver spara på krafterna ska det ske
på andra områden än de fyra.

Det andra är organiserandet av den första kontingenten till Mali, MALI 01 anförda av överstelöjtnanten
Carl-Magnus Svensson från K 3. Jag kan konstatera,
så här några veckor innan kontingenten grupperar
i operationsområdet, att den är väl förberedd. Den
här gången ville ödet också att Sverige skulle bygga
en camp inför grupperingen. I skrivandets stund är
etableringsstyrkan, MALI 00, ett hundratal soldater
anförda av överstelöjtnanten Carl-Axel Blomdahl från
Ing 2, insatta för att bygga campen i Timbuktu.
Det tredje prioriterade området är förberedelser för
inriktningsbeslutet om försvaret i juni 2015. Armén
är i behov av positiva politiska beslut för att kunna
verka i framtidens stridsmiljö och framgångsrikt kunna strida mot en kvalificerad motståndare. För att politikerna ska kunna fatta ett sådant beslut är det bara
vi i armén som kan leverera ett fullgott beslutsunderlag. Det ska vi se till att göra!
Det fjärde och sista området är den nya försvarslogistiken. Politikerna har beslutat att relationen mellan
Försvarsmakten och Försvarets Materielverk ska förändras. Den bakomliggande orsaken är att en förväntad effektivisering ska kunna leda till att mer medel

Jag vill i det här sammanhanget uttrycka min uppskattning för det stöd som jag och min stab har fått av
personalen inom Armén. Det gäller dels det samarbete och den positiva rapportering som vi har upplevt
från organisationsenheterna och dess chefer. Många
gånger har personal behövt avdelas från förbanden
för att stödja arbetet vid Högkvarteret och PRODA,
därutöver löses flera viktiga uppgifter vid förbanden.
Vår samlade kunskap har i många fall varit skillnaden mellan framgång och nederlag. Slutligen har jag
verkligen uppskattat att förbanden inte slentrianmässigt har avfyrat skrivelser in i Högkvarteret som har
skapat onödigt merarbete och byråkrati, utan i stället
lyft på telefonen och talat med rätt befattningshavare
och rett ut situationen direkt. Så ska vi arbeta också i
framtiden.
Stort tack för alla goda insatser för att armén ska få
den krigsduglighet som svenska folket har rätt att förvänta sig. Jag önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt
År och ser fram emot fortsatt gott samarbete under
2015.n
Anders Brännström
Arméchef
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FOKUSOMRÅDEN
Snart är 2014 till ända – tiden går fort när
man har roligt– och det har jag verkligen
haft. Närheten och täta dialoger med krigsförbandschefer, brigadchefer och kolleger
inom HKV, MSS m.fl., alla med samma målsättning, att utveckla markstridsförmågan,
gör att jag har haft ett fantastiskt roligt år.
Mina tre fokusområden är förhoppningsvis
kända och jag vill reflektera lite runt dessa.
Marktaktisk ledning – ledning av markoperationer
från Armétaktisk stab, till brigadstaberna och vidare ner i bataljonsstaberna, men även sidordnade
förband som skall kunna verka i en markoperation.
Det finns en del osäkerheter avseende tillgänglighet,
tekniknivåer och därmed vilka ledningsmetoder som
skall användas. Denna fråga har getts stort fokus och
i samband med bataljoners och brigadstabers SÖB,
fältövningar etc. har detta diskuterats. Jag har deltagit vid flera av dessa tillfällen och jag gläds över den
pragmatiska och initiativrika syn som finns över alternativa möjligheter och metoder. Vi har precis slutfört
ett dokument som beskriver ”markstridskrafternas
ledningsbehov och krav på ledningsförmåga” – ett
målsättningsdokument som tar ett samlat grepp från
ATS och hela kedjan ner i organisationen. Detta dokument blir nu ett viktigt ingångsvärde för HKV fortsatta arbete att utveckla såväl ledningssystemen som
betjäningsförbanden. Markstridsskolan, 2. och 3.brigadstaben, brigadcheferna, PROD, ATS, FMV m.fl.
har varit delaktiga i arbetet.

i januari i syfte att fortsätta vår kunskapsuppbyggnad med ”system av system”. Dock är det viktigt att
detta arbete ständigt sker på lokal nivå där ni krigsförbandschefer söker möjligheter att interagera med
andra funktioner och system.

Öka kunskapsbredden inom begreppet ”system av
system” – här har vi bara börjat och detta skall utvecklas ytterligare. Vi har genomfört ett arbete med
fokus på ”Underrättelse- och bekämpningsområde”
och vad detta innebär när det gäller samordning och
ledning. Armétaktisk chefs fältövning i oktober var
också ett bra tillfälle där vi diskuterade och spelade
på hur interaktionen mellan funktioner och förmågor
levererar effekter. En av MSS mycket väl förberedd
och genomförd fältövning – och repris kommer under 2015, dock skall fokus förändras något. Nu väntar närmast ”krigsförbandschefsdagar” i Norrbotten

Nu väntar ett nytt år, regeringskansliet bereder nu av
Försvarsmakten inlämnat underlag till FB 15. Vi ska
fokusera på vad vi kan genomföra här och nu med befintliga resurser och metoder – dock ska vi regelbundet titta framåt mot målbilden, för dit ska vi.
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Försvarsplanering – i detta arbete är jag väldigt nöjd
och jag samt kolleger ur ATS har deltagit i flera fältövningar, SÖB, LTÖ m.m. på brigad- och bataljonsnivå.
Kombinationen av att i ”rätt terräng” reka, planera,
spela, diskutera taktik och stridsteknik – det är då vi
utvecklar vår krigföringsförmåga och fördjupar vår
kunskap om hur genomföra strid i brigads ram.
En viktig erfarenhet är att det finns anledning att fördjupa kunskaperna avseende de regionala staberna.
Dels för att få viktiga ingångsvärden för försvarsplaneringen och vad den territoriella ledningsnivån ansvarar för, men även hur vi ska kunna öka interaktionen med de nationella skyddsstyrkorna Hemvärnet.
Om detta återkommer jag till.

Tack för alla goda och värdefulla insatser och jag tillönskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år
– och tröttnar Du på skinka och rödkål, testa då Arméreglemente Taktik och Markstridsreglementena!n
Stefan Andersson
Armétaktisk chef

KRIGSFÖRBAND
–ur ett förmågeperspektiv

Stridsfordon 90 bidrar till att de mekaniserade bataljonerna kan
leverera hög initial effekt. Foto: Jacob Johansson

______________________
1 Insatsorganisation 2018.
2 Insatsorganisation 2014.

ett misslyckande. Nedanstående text är skriven från
perspektivet en mekaniserad bataljon IO142 vilken är
under utveckling mot IO18 och som också förväntas
ingå som en del i en brigad. Om brigaden fortsatt til�låts vara den ram som bataljonen har att verka i kommer ingående förmågor att kunna utvecklas i balans
och med en rimlig ambitionsnivå.

Krigföringsförmåga ur ett teoretiskt
perspektiv
Det som bör definiera våra krigsförband är begreppet
krigföringsförmåga. Den svenska doktrinen fastställer att denna vilar på fysiska, konceptuella och moraliska faktorer.
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E

tt tydligare nationellt fokus och en delvis förändrad hotbild ställer stora krav på att våra
krigsförband på kort sikt kan leverera effekt
och också på ett balanserat sätt kan utvecklas
mot att hantera framtida hot. Detta uttrycks tydligt i
arméledningens ”här och nu fokus”, bland annat inom
ramen för den fortlöpande operativa planeringen, och
förhoppningsvis även i arbetet med att utveckla IO181.
Flera frågor inställer sig kopplat till ovanstående krav.
En fråga bör vara hur vi kortsiktigt bäst sammanför
tillgänglig personal, materiel, resurser till insatsberedda krigsförband. En annan fråga är hur vi på ett strukturerat sätt utvecklar förbandens förmågor att hantera
framtida hot. Ett svar på den ena frågan som omöjliggör ett positivt svar på den andra, måste anses som



Den förklarar även att:

”Krigföringsförmåga tar lång tid att bygga upp då
processer som till exempel materielanskaffning,
utbildning och moraluppbyggnad är komplexa –
samtidigt som en balans måste råda mellan de olika faktorerna. Om en snedfördelning uppstår mellan faktorerna ökar risken att svagheter framträder
som en motståndare kan utnyttja"3.
Krigföringsförmåga omsatt i handlingar skapar en
dynamisk kombination av de grundläggande förmågorna – verkan, rörlighet, underrättelser, skydd, uthållighet och ledning. Genom att använda dessa förmågor som en tankemodell kan komplexa situationer
beskrivas, samordnas och analyseras utan att de begränsar tanken. Försvarsmaktens teoretiska ramverk
för målsättningsarbete, som används för att ordna och
klassificera förmågekrav i en operativ kontext, tillför
även begreppet tillgänglighet4.

system speglar den ledningsfilosofi vi strävar efter
att tillämpa under insats. Moraliska faktorer är kopplade till ledarskap, vilja och värdegrund. Traditionellt
sorteras dessa faktorer inom armén under begreppet
förbandsanda. Krigsförbanden bygger förbandsanda
bland annat genom att olika personalkategorier tillåts
att utvecklas och samtränas inom ramen för de uppgifter de har att lösa. Även om en skärpt omvärldssituation nu ökat kraven på att förbanden får öva kontinuerligt bör övningsverksamhet därför ses även ur ett
djupare perspektiv.
Att alla insatsförband kan utvecklas och omsättas
inom ramen för en balanserad förbandsutvecklingsplan där alla personalkategorier övas utan att inbördes negativt konkurrera om befintliga resurser är en
framgångsfaktor kopplat till ovanstående. Ett svenskt
och historiskt sett framgångsrikt sätt att utveckla och
vidmakthålla krigsförband är att en organisatorisk
enhet (OrgE) svarar för ett antal krigsförband och

KRIGSFÖRINGSFÖRMÅGA

Verkan
Fysiska
faktorer

Konceptuella
faktorer

Moraliska
faktorer

Ledning

Skydd

EFFEKT
Rörlighet

Uthållighet
Und/Info

Stridskrafter
Personal
Övr. resurser

Doktrin
policy

Vilja
Ledarskap
Värdegrund

Krigföringsförmåga omsatt i handlingar skapar en
dynamisk kombination av de grundläggande förmågorna.
(BILD ur MSD12).

Att utveckla krigföringsförmåga
Moraliska faktorer
Om det går att rangordna de faktorer som bär upp
krigföringsförmåga, utan att rubba deras inbördes balans, är möjligen moraliska faktorer de viktigaste. Personalen är krigsförbandens viktigaste resurs och utan
det positiva arbete som kontinuerligt utförs inom ramen för uppdragstaktik och en decentraliserad ledningsfilosofi vore utveckling och vidmakthållande av
krigsförbanden helt omöjlig. Kopplat till detta är det
dock intressant att reflektera över i vilken grad vårt
vardagliga arbetssätt och dess administrativa stöd________________________________________________
3 Försvarsmakten Militärstrategisk doktrin (MSD12) sid. 56.
4 Försvarsmakten H Mål Förb, (TURVLUS) 2011, sid. 21.
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härvid även har förmåga att leverera erforderligt stöd.
Eftersom lokala förutsättningar skiftar gäller det troligen även sätten som krigsförbanden tillämpar för att
stödja varandra inom samma (OrgE).
Att i verksamhetsledningen samordna och växelvis
utveckla två krigsförband där det ena övas medan det
andra stödjer har åtminstone i fallet 191:a mekaniserade bataljonen och 192:a mekaniserade bataljonen
visat sig vara framgångsrikt.

Fysiska faktorer
Underrättelser syftar till att upprätthålla en gemensam lägesbild av pågående, bedömd och kommande
verksamhet. En mekaniserad bataljon bör ha en anpassad förmåga att inhämta och bearbeta underrättelser. Även om varje del av bataljonen bidrar till detta
bör behovet av bataljonsspaningsförmåga inte under-

Rörlighet syftar till att manövrera system och förband
samt övriga resurser i tid och i rum.
Den inneboende förmågan till stridsteknisk rörlighet hos bataljonens stridsfordon svarar väl mot de
krav som ställs på bataljonen. Om inte broläggare och
fältarbetsmaskin införs organisatoriskt kommer bataljonen dock fortsatt att ha begränsningar i att passera större diken, mindre vattendrag och mineringar.
Även möjligheterna att regelmässigt öva mot ovanstående begränsas om resurserna inte är knutna till
bataljonen.

Verkan genom bekämpning och annan påverkan syftar till att reducera motståndarens förmåga och vilja
till fortsatt strid. Bataljonen har god förmåga att verka
främst med eld från stridsfordonskanoner och burna
vapensystem. En omorganisation av befintliga stridsvagnar inom ramen för IO18 där de fristående stridsvagnskompanierna åter organiseras in i de mekaniserade bataljonerna kommer att skapa synergieffekter
och kraftigt förstärka denna förmåga. Det är önskvärt
att detta sker inom ramen för en redan beprövad organisation med två stridsvagnskompanier på bataljonen.
Bekämpning innefattar också förmågan att kunna påverka motståndaren i flera dimensioner. En inneboende förmåga att stödja bataljonens strid med indirekt
eld är därför av vital betydelse. Denna förmåga kommer att öka om granatkastarplutonen moderniseras

Att återinföra stridsvagnssystemet in i de mekaniserade bataljonerna kommer
att skapa synergieffekter och även kraftigt förbättra förmågan att verka.
Foto: Mats Carlsson.
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skattas. På kort sikt svarar nuvarande spaningspluton
mot de krav som ställs. Moderna sensorer och eventuellt även pansarvärnsförmåga med längre räckvidd
kan ytterligare utveckla plutonens förmåga.



och förses med ett splitterskyddat fordonssystem där
indirekt bekämpning kan ske direkt från fordonet.
Ledning syftar till att samordna mänskligt agerande
och resurser i komplexa och dynamiska situationer.
Bataljonen har en väl fungerande metod att utöva ledning som på ett bra sätt utvecklas i Metodhandbok
Ledning Bataljon 20075. Ledningsstödssystem kopplat till ledning av bataljon har under drygt tio års tid
varit i olika stadier av införande. Nyckelordet kopplat till tekniska stödsystem kanske mer bör vara hur
dessa på bästa sätt stödjer en befintlig och fungerande
ledningsmetod snarare än att systemen i sig blir styrande för metodutvecklingen. Uthållighet syftar till
att kontinuerligt vidmakthålla personell och materiell tillgänglighet. Bataljonen har ett fungerande koncept för att säkerställa uthållighet. Dess trosskompani
behöver dock förstärkas och dimensioneras mot en
ändrad organisation inom ramen för IO18. Detta inte
minst om stridsvagnssystemet återförs till bataljonen.
Skydd syftar till att genom tekniska, taktiska, passiva
och aktiva åtgärder skapa förutsättningar för överlevnad, uthållighet och möjligheter till verkan. Även om
bataljonen i stridsfordonssystemet ett gott skydd är
det viktigt att armén fullföljer påbörjade studier om
vårt skydd och våra verkanssystem relativt en potentiell motståndares motsvarande system.
Dessa studier bör resultera i nödvändiga tekniska
anpassningar och även kommuniceras till förbanden
som då har grund för eventuella taktiska och stridstekniska förändringar.
En faktor kopplat till skydd är luftvärnsförmåga där
stridsfordonssystemet och i synnerhet Luftvärnskanonvagn 90 har en bra förmåga. Även här bör dock
studier som underlag för organisatoriska-, taktiska-,
stridstekniska- och eventuellt tekniska anpassningar
ske.
Tillgänglighet kan ses både ur ett personellt och även
ur ett materiellt perspektiv och faktorer som personalramar och materieltilldelning måste vara synkroniserade och långsiktigt stödja utvecklingsplanerna
för förbanden. Från det personella perspektivet är
det av stor betydelse att armén definierar kraven på
tillgänglighet. Det är då också viktigt att inte glömma
kategorin deltidsanställda soldater som till en mindre
kostnad men i ett något längre perspektiv kan ha väl
så hög tillgänglighet som de omedelbart tillgängliga
heltidssoldaterna. Tillgänglighet ur ett materiellt perspektiv innebär bland annat att materielen finns till__________________________________
5 Försvarsmakten MetodH Ledn Bat 2007.
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gänglig för utbildning och träning men också att den
finns gripbar i ett utvecklat mobiliseringskoncept. Att
använda planerat materielunderhåll som budgetregulator får därför långsiktiga negativa konsekvenser för
alla delar av krigföringsförmågan.

Konceptuella faktorer
Om doktrin definieras som samlad militär kunskap
bör den svenska militära doktrinen spänna över allt
från den militärstrategiska doktrinen ned till reglementen och handböcker som bör ta sin utgångspunkt
i doktrinen. Militära doktriner utgör grund för utbildning och träning och stöttar all militär verksamhet både i dess planering och också i genomförandet.
För den mekaniserade bataljonen utgör Markstridsskolans nya serie av markstridsreglementen ett bra
stöd och förhoppningsvis fortsätter utvecklingen och
uppdateringen av dessa reglementen. En viktig reflektion kopplat till implementering av bland annat reg-

lementen kan dock ta sin utgångspunkt i att Rommel
lär, fritt översatt, ha sagt: ”Britterna skriver några av
de bästa doktrinerna i världen det är tur att officerarna inte har läst dem”.
Utgivning av reglementen bör därför innefatta även
en plan för dess implementerande och här har armén
under de sista åren på ett bra sätt påbörjat återtagande
av den gamla beprövade metoden med fältövningar
för chefer. En reflektion kopplat till detta är att innan
ett nytt reglemente utges bör den begränsade förbättring som det medför vägas både mot kravet att
metodmässigt och tankemässigt ”ligga på framkant”
men också mot arbetsbördan och tiden som krävs för
att implementera detsamma.

Avslutning
Det som bör definiera våra krigsförband ur ett förmågeperspektiv är begreppet krigföringsförmåga vilket
vilar på fysiska, konceptuella och moraliska faktorer

som i sin tur kan brytas ned i en dynamisk kombination av de grundläggande förmågorna.
Bland annat krav på ökad övningsverksamhet har
starka kopplingar till de moraliska faktorerna. Verksamhet inom armén som inte kan sorteras in under
begreppet krigföringsförmåga bör få minsta möjliga
påverkan på utvecklig och vidmakthållande av arméns krigsförband och bör, om den inte har stark
koppling till någon av Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter, även nedprioriteras eller omfokuseras.
Detta gäller generellt även när personal eller övriga
resurser ur krigsförbanden används för att lösa uppgifter som har lite eller inget att göra med krigföringsförmåga. Armén måste både ha ett ”här och nu fokus”
och en inriktning mot framtiden och krigsförbanden
måste därför få fortsätta utvecklas inom ramen för en
långsiktig och balanserad förbandsutvecklingsplan.n
Övlt Anders Landewall
Chef 191 bataljon

Förmågan att på ett flexibelt sätt ammunitions- och drivmedelsersätta
förbandet är en del av en god uthållighet. Foto: Mats Carlsson.
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MILITÄRREGIONERNA
med de regionala staberna
– fyra över tiden insatta
insatsförband till rikets försvar

”

Detta nummer av Arménytt har tema kring nationella
insatser och därav har man bl.a. bett Militärregion Mitt
att berätta om sin verksamhet. Detta tycker vi är alldeles
utmärkt så att vi får chansen att berätta om allt bra som
också sker här hemma i Sverige där våra insatsförband
dagligen genomför insatser, ibland lite i skymundan.
I denna artikel ges en övergripande beskrivning av vad
militärregionerna med de regionala staberna gör för
någonting. På begäran görs en mindre fördjupning kring
stödinsatsen vid skogsbranden i Västmanland i somras.
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Militärregion Mitt
C Militärregion Mitts målbild ger en bra översiktlig
bild av omfattning på våra uppgifter.

som kontrollverksamhet eller genom insatser. Ett annat exempel på preventivt skydd av vår verksamhet
är granskningen av alla flygfoton i regionen som alla
enligt lag måste lämnas in till Försvarsmakten innan
publicering.
Militärregionerna skall kunna leda egna operationer
med tilldelade förband, allt från mindre bevakningsuppgifter till mer omfattande insatser såsom försvar
av viss nyckelterräng eller av särskilda anläggningar.
Dessa operationer kan också omfatta stöd till det civila samhället, främst enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO eller enligt den s.k. stödförordningen.
Militärregionen bär också ansvaret för den samordnande försvarsplaneringen med de civila myndigheterna i regionen. Detta ger att en regelbunden och
frekvent samverkan med dessa genomförs nära på
dagligen. Denna samverkan omfattar även deltagande
i civila krisberedskapsövningar och kurser som de civila aktörerna genomför.

MR M Målbild

Vår ledstjärna är skyddet av det skyddsvärda i tid och
rum. Detta kan vara något så konkret som skyddet av
en viss byggnad eller en viss plats till mer abstrakta
saker som en viss verksamhet eller särskild information. Skyddet genomförs genom preventiva åtgärder

Tilldelade förband C MR är ansvarig för all insatsverksamhet i markmiljön inom egen region och leder därför alla insatser i densamma. Om de taktiska
cheferna tilldelas operationsområden inom en region
understödjer C MR dessa.

Faktaruta
Sverige är indelat i fyra militärregioner,
Militärregion Syd; Militärregion Väst;
Militärregion Mitt samt Militärregion
Nord. Chef för militärregion, C MR, är
områdesansvarig chef och leder territoriell verksamhet inom eget område.
C MR är en direkt underställd chef,
DUC till chefen INSATS och skall verka
både på taktisk som på operativ nivå.
De taktiska cheferna för armén, flygvapnet samt marinen är sidoordnade
chefer till C MR.

Den regionala staben
Till sin hjälp för att genomföra den territoriella verksamheten har C MR den
regionala staben. Chef för staben är
stabschefen vilken också bär en ställföreträdande roll för C MR.

De regionala staberna är organiserade
i J-struktur och ser med några mindre
skillnader likadana ut avseende indelning, organisation och uppgifter.
Regional stab Mitt består av 37 st kontinuerligt anställda officerare samt 4
st civilanställda. Staben har därutöver
41st tidvis anställda officerare vilka
främst kallas in vid övningar men även
vid vissa mindre insatser.

Militärregionernas uppgifter
Chef för militärregionen skall leda territoriell verksamhet omfattandes ledning av markinsatser, ledning av regional säkerhets- och underrättelsetjänst
samt samordning av militära och civila
resurser i regionen till stöd för försvarsoch totalförsvarsförmågan. I detta ingår även, som en hela tiden växande
del, försvarsplanering tillsammans
med de civila regionala myndigheterna, samordnat genom länsstyrelserna.



Militärregionerna
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Säkerhets- och underrättelseavdelningen, J2 arbetar
dagligen med säkerhetsutredningar, granskar flygfotografier samt analyserar resultat
från säkerhetsskyddskontroller, säkerhetsrapporter eller
samverkansresultat med andra säkerhetsaktörer i regionen. Arbetet är omfattande
och är en mycket viktig del i
upprätthållandet av den nationella lägesbilden.
Bild 3 – MR M grundtilldelade förband för insats

Grundtilldelade förband för insatser är hemvärnsbataljonerna i området samt de regementen, flottiljer
och marinbaser som finns i området men ytterligare
förband kan tilldelas vid behov. Notera dock att detta
endast gäller insatsverksamhet – C MR har inget produktionsansvar.
Militärregion Mitt samövar med samtliga DUC i de
KFÖ:er eller liknande övningar som genomförs under
året. Detta ger en mycket nära kontakt med förbanden och deras personal vilket kommer väl tillhands
när de skarpa insatserna genomförs.

Militärregionerna – genomförande, planering och preventivt arbete
Under de knappt två år som militärregionerna har
varit operativa har vi genomfört mängder med skiftande verksamheter och bilden av det vi gör är minst
sagt mångfacetterat. De civila aktörerna har hälsat oss
varmt välkomna och det märks att Försvarsmaktens
”återkomst” till nationella frågor är uppskattad.

Vardagen
En vanlig dag på den regionala staben innebär en
mängd verksamheter över en stor yta, både geografiskt som i omfattningen på uppgifterna som staben
skall lösa till stöd för C MR M. Staben arbetar integrerat och avdelningar och sektioner måste arbeta i nära
samarbete för att kunna hantera de relativt komplexa
ärenden som hanteras över tiden.
__________________________________________________________
1) Lagen om skydd mot olyckor – denna lag ställer krav på alla 		
myndigheter att hjälpa varandra för att rädda liv eller förhindra
omfattande skada på egendom. Räddningstjänst eller polis är de
som oftast avropar stöd enligt denna lag. Kostnader för insatser
enligt LSO bärs av resp. myndighet.
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Insatssektionen - J3, är de
som leder och koordinerar de
insatser som genomförs vilket
till vardags omfattar främst bevakning, transportskydd, transiteringar av utländsk militär trupp och
materiel genom regionen samt stödinsatser till främst
polisen. Det senare omfattar som oftast stöd vid eftersök av försvunnen person eller stöd vid ammunitionsröjning. Insatssektionen understöds av samtliga
avdelningar och sektioner (J1-J9) i sitt arbete.
Under de två år som Militärregion Mitt har verkat har
vi genomfört ett antal insatser med de insatsberedda
skyddsstyrkor (IBSS). Ett stort antal transportskydd
(TPSS)samt en mängd uppkomna bevakningsuppgifter har också genomförts. Dessa uppgifter löses med
hjälp av avdela styrkor ur insatsförbanden samt vid
tillfällen även ut hemvärnet/Nationella skyddsstyrkorna.
Stödet till det civila samhället är också en stor verksamhet och uppgår till (dags dato) 35 LSO-insatser1,
varav en den omfattande räddningsinsatsen vid skogsbranden i Västmanland. Vi har även genomfört drygt
75 stycken stödinsatser2 till polisen varav två större
insatser – den ena vid det stora NATO-toppmötet i
Stockholm 2013 och den andra en dryg månad senare
vid den amerikanske presidenten Barack Obamas besök i Stockholm. Avseende de två senare insatserna
ledde militärregionen förband ur bl.a. 61.Lv-bat, 15.e
MP-kompaniet, 21.a Ingenjörsbataljon, 7.e bataljon
samt ur Stockholms hemvärnsbataljon (24.e Hvbat).
Planeringsavdelningen, J5 tillsammans med personal ur samtliga avdelningar arbetar med försvarspla_________________________________________________________
2) (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet (stödförordningen). Enligt stödförordningen får Försvarsmakten bidra
med sina resurser en till annan myndighet, kommuner, landsting
och enskilda. Försvarsmakten beslutar själv om stöd kan och bör
ges. Merkostnader för insatser enligt denna förordning betalas av
avropande myndighet.

neringen samt med stödplaner till det civila samhället
– detta arbete är omfattande och löper över en lång
tid. De ansvarar även för de övningar som Militärregionen genomför och deltar i.
Samverkanssektionen, J9 ansvarar för att bygga upp
de nätverk som behövs för att kunna samordna militär
verksamhet med civil verksamhet men arbetar och är
ett stöd för alla de militära förband som verkar, eller
planerar att verka i regionen. Samverkansofficerarna
på J9 är ofta ute och verkar vid de Länsstyrelser eller
med de polisregioner (m.fl.) de är satta att samverka
med och korridoren hos J9 ekar som oftast tom.
De övriga avdelningarna, Logistikavdelningen, J4
samt Ledningssystemavdelningen, J6, understödjer
i alla ovan nämnda avdelningars arbete inom sina
funktionsområden. Detta är av särskilt stor vikt vid
t.ex. samordning av civila resurser som t.ex. sjukvård
etc. Dessa två avdelningar bär också ett stort ansvar
avseende våra egna krigsförbands förmågor inom
funktionerna.

bataljonen samt med stöd av 11:e ledningsplatsbataljonen samt 12:e sambandsbataljonen. Vid denna tidnings utgivande har även en större beredskapsövning
med Hemvärnet letts av MR M. Skyddet av Stockholm
är en mycket viktig del av våra uppgifter så dessa övningar har känts mycket bra att få genomföra i skarp
miljö.

Stödinsatsen i samband med Barack Obamas besök.
Foto: Björn Westerdahl

Koordineringen av all denna verksamhet hanteras av
stabschefen samt av den regionala operationsledaren
med stöd av planeringschefen (som har blicken riktad
ett halvår till ett par år framåt).

Övningsverksamhet

Den senaste i raden av övningar som MR M har
deltagit i och delvis lett är beredskapsövningarna i
Stockholm tillsammans med Livbataljonen, delar ur
7:e bataljon, 61:a Luftvärnsbataljonen, 13:e säkerhets-

Stödinsatsen i samband med NATO-toppmötet. 15:e MP komp
eskorterar UndE23 ur 61. LVbat
Foto: Björn Westerdahl

Branden i Västmanland
Den 31 juli 2014 startade den brand i skogarna i Västmanland som skulle bli den största skogsbranden i
modern svensk historia och därmed även leda till den
största räddningsinsatsen i svensk modern historia.
Försvarsmakten blev tidigt inblandad i räddningsinsatsen och bidrog med omfattande mängder personal,
materiel och kunskap. Det militära stödet leddes av
Militärregion Mitt med understöd av stora delar av
Försvarsmakten.
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Militärregionen bedriver dels egna övningar, främst
inom ramen för försvaret av Sverige vid väpnat angrepp men deltar så mycket vi hinner med även i annan övningsverksamhet såsom våra DUC KFÖ:er och
fältövningar. Den civila övnings- och kursverksamheten utgör också stundtals ett stort inslag i verksamheten. Vi har under de två genomförda åren deltagit
i delar av Länsstyrelsernas övningar kring t.ex. kärntekniska olyckor, höga flöden samt andra påfrestningar på det civila samhället. Vi deltar också i gemensam
kursverksamhet som anordnas inom resp. län. Allt
detta har visat sig ge mycket bra effekter både i vårt
stöd till det civila samhället som i vårt försvarsplaneringsarbete. Inte minst märktes detta vid den stora
skogsbranden i Västmanland, men även vid den s.k.
underrättelseoperationen i Stockholms skärgård under hösten som var.



Kort expose över branden
Branden startade den 31 Juli och var förvisso stor men
relativt begränsad under de första dagarna för att under den 2 augusti börja breda ut sig mer omfattande
tills att under den 4 augusti övergå i vad räddningstjänsten benämnde som en okontrollerbar eldstorm.
Efter stora insatser och ett mycket hårt arbete kunde
branden, enligt räddningsledaren, anses kontrollerbar
den 11 augusti. Försvarsmakten fortsatte dock med
stöd enligt LSO fram t.o.m. den 27 augusti och under
denna tid hade ca 1500 försvarsmaktsanställda från
hela landet deltagit i räddningsarbetet. 11 hemvärnsbataljoner hade löst av varandra under denna knappa
månad och försvarsmaktspersonal från så långa avstånd som F21/Luleå och Eksjö/Ingenjörsregementet
m.fl. hade framryckt till insatsområdet.
När insatsen var över för Försvarsmaktens del hade
över 14000 hektar skog brunnit upp tillsammans med
ett antal bostadshus och ekonomibyggnader. Tragiskt
nog hade en civil person tidigt omkommit i branden
men mirakulöst nog var det i övrigt få och relativt
ringa fysiska personskador. Bland den militära personalen var det inga allvarliga skador, trots den mycket
farliga miljö man verkade i.
Branden bedöms inte vara helt släckt förrän tidigast
inom ett år, detta beroende på att det fortfarande pyr i
rotsystem mm under jorden.
Totalt deltog ca 1500 soldater och sjömän i insatsen.
Man drog ut närmare 100 mil brandslang, grävde,
högg och bekämpade elden tillsammans med räddningstjänsten och andra frivilliga, här var hemvärnets
personal de absolut största bidragsgivarna och dessutom de som avdelade MIC (militär insatschef) för
direktsamordningen i resp. brandsektor.
En resurs som väckte beundran hos
den civila räddningstjänsten var R3plutonen ur flygvapnet som med sin
kapacitet motsvarar ungefär 2-3 kommunala räddningstjänster.
Andra mycket uppskattade resurser
var reparationsplutonens fantastiska
insatser när det gällde att hålla alla
fordon och maskiner igång. Närmare
60% av de reparationer som genomfördes var på den civila räddningstjänstens fordon vilka slets hårt under
insatsen. Begreppet ”krigsrep” imponerade på de civila myndigheternas
personal när de läste reparationsloggen. Till detta förs även de TOLO-
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delar (dock utan laddningsomgång) som säkerställde
att alla fordon hade drivmedel över tiden. Närmare
300 kubikmeter diesel fylldes i både militära som civila fordon.
Försvarsmaktens helikopterresurser samt samordningen av luftrummet kring insatsen var självklart
också ett viktigt stöd för räddningsledaren i dennes
försök att bekämpa branden. Rekognosceringsflygningar genomfördes minst två gånger per dag för att
kunna lägga upp ”släckningstaktiken” för de påföljande timmarnas insatser.
Mycket mer finns att berättas om olika insatser som
gjordes av våra förband, allt från 15:e MP-kompaniets
stöd till polisen till MR M:s egen pionjärpluton (HV)
som gjorde mycket uppskattade insatser.
Militärregionens arbete under insatsen fokuserades
på att leda de förband som avdelades vid olika tillfällen samt säkerställa logistiken och samordningen
med räddningsledningen. Militärregionen avdelade
ett ledningslag för uppgiften vilken grupperade på
ordinarie stabsplats i Kungsängen för att kunna hantera alla samordning som krävdes inom Försvarsmakten. Ledningslaget hade ett samverkansteam på plats
hos räddningsledaren över tiden vilka ansvarade för
att koordinera vårt stöd samt vara stöd för MIC och
andra militära enheter. Ledningslaget var naturligtvis tvunget att vara på plats vid räddningsledarens
stabsplats i RAMNÄS vid många tillfällen. Mellan den
7 augusti och den 11 augusti var det dessutom MR M
stabschef som ledde även räddningsledarens stab och
samordnade således även den civila insatsen och insatsplaneringen. Denna begäran från räddningsledaren upplevde vi först som lite annorlunda men visade
sig vara en lyckad och uppskattad lösning som nog tål
att genomföras vid liknande händelser.

Några exempel på vad Försvarsmakten bidrog med

Bilder från MSB hemsida

Del av repliggaren

Brandområdet jämfört med Stockholm



Deltagande förband och enheter
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Avslutningsvis
Militärregionerna har nu verkat i knappt två år men
har etablerat sig som en väl känd aktör avseende nationella insatser. De flesta insatser sker dolt och skym-

undan medan andra uppmärksammas desto mer. Vi
upplever att vi behöver profilera oss lite mer internt
inom Försvarsmakten så att alla förband till fullo kan
utnyttja vårt stöd i sin verksamhet men detta är något
vi tror växer efterhand.
Arbetet är mycket stimulerande även då det ibland
känns svårt att omfamna allt som behöver återtas avseende totalförsvarsförmågan – men trenden är positivt framåtriktad och det är bra.
Notera att de insatser som är beskrivna endast berör
Militärregion Mitts insatser och att de tre andra har
minst lika mycket att berätta om. Vill ni veta mer –
hör av er. n
Torbjörn Engelkes
SC MRM

MIC ur Dalarnas hemvärnsbataljon samordnar verksamheten
med skadeplatschefen. Foto: Ola Jansson

Stabschefen MR M, övlt Torbjörn Engelkes ledde även räddningsledarens stab
under en intensiv period i räddningsarbetet. Foto: Ola Jansson
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Rökutveckling från ett parti av branden, bilden tagen från FM
helikopter. Foto: Ola Jansson

Plutonchefer ur hemvärnet samordnar verksamheten på plats ute i en
brandsektor tillsammans med sektorchef ur räddningstjänsten.
Foto: Ola Jansson

Ett stort problem var alla bortbrända rötter vilket gjorde att
träden var ytterst instabila och rasade vid små vindpustar.
Foto: Ola Jansson
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OMDANING AV
FÖRSVARSLOGISTIKEN
-ur ett Arméperspektiv

Foto: Försvarsmakten

Sedan 2013 pågår en av de största förändringarna i modern tid inom försvarslogistiken – "Omdaning av försvarslogistiken”. FMV och Försvarsmaktens gemensamma
mål är att strukturera och effektivisera både beställnings- och ekonomiflöden för
att kunna omfördela pengar från stödverksamhet till Försvarsmaktens kärnverksamhet. Betinget är att kunna omfördela upp till 760 miljoner kronor per år.

M

edlet för att nå detta mål är en mer
sammanhållen, och därmed effektiv,
logistikorganisation. Kort sagt ska vi
jobba smartare och mer effektivt så att
vi kan frigöra resurser till Försvarsmaktens förbandsverksamhet.
Metoden är dels övergång av vissa verksamheter från
Försvarsmakten till FMV för att finna och utnyttja synergieffekter, dels effektiviseringar av lednings- och
beställningsflödena för försvarslogistiken. För FMV
innebär förändringen att man nu tar ett helhetsansvar
för försvarslogistiken, inte bara ansvaret för traditionell anskaffning.
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Helhetsansvaret innebär att:
■■

stödja Försvarsmaktens strategi- och inriktningsarbete genom att visa på möjliga vägval när det
gäller materiel- och logistiklösningar

■■

omvandla funktionella krav till krav på tekniska
system, samt ansvara för att de tekniska systemen
fungerar tillsammans

■■

ansvara för anskaffning, det vill säga att köpa in
materiel eller tjänster eller att driva utveckling av
nya

■■

ansvara för drift och underhåll, det vill säga
befintlig materiel fungerar och håller så länge det
behövs

	
  

■■

■■

ansvara för avveckling, det vill säga att se till att
material som är uttjänt tas om hand på bästa sätt
med hänsyn till exempelvis ekonomi och miljö
ansvara för övrigt stöd, det vill säga ordna bra
ramavtal för att uppfylla Försvarsmaktens behov
av till exempel lokalvård, kontorsmaterial, grafisk
produktion, tryckeritjänster och administrativt
stöd.

Genom att samla större delar av Försvarslogistiken
till FMV kan Försvarsmakten bättre fokusera på sin
kärnverksamhet – insatser och väpnad strid- samtidigt som det bedöms att Försvarslogistiken kan effektiviseras, bl a genom att undvika resurskrävande
dubbelarbete.
Redan 1 januari 2013 överfördes stora delar av FMLOG till FMV, verksamheter inom verkstäder, förråd,
upphandling och service.
Sedan januari 2014 fokuseras på effektiviseringar av
lednings- och beställningsflöden. Konkret innebär
detta att ca 300 uppgifter och ansvarsområden som
igår hanterades av Försvarsmakten succesivt, men senast 2015-01-01,överförs till FMV. För Armén berör
detta främst uppgifter för dagens MSA (Materielsystemansvariga) vid HKV PROD A samt för medarbetarna vid de tekniska kontoren, TeK Mark.
En stor del av MSA uppgifter ska imorgon hanteras
vid FMV System och produktionslednings Arméenhet (SPL Armé). Vid SPL Armé finns dels medarbetare som har rollen av Förbands- och funktionsansvariga (FA), dels medarbetare ansvariga för den tekniska
designen av Arméns materielsystem (DA).

Foto: Försvarsmakten

SPL Armé har ansvar för Arméförbandens försvarslogistik tvärs olika enheter inom FMV. Enhetens
medarbetare känner förbandens förutsättningar och
har kompetens att föra dialog kring militära krav.
Enheten säkerställer ett helhetsperspektiv inom sitt
område utifrån samtliga perspektiv - förmågemässigt,
funktionsmässigt, tekniskt designmässigt, affärsmässigt, produktionsmässigt.

Huvuduppgifter	
  FMV

	
  
Huvuduppgifter
FMV
	
  

	
  
	
  

Vidmakthållande

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  Stöd i tidiga faser
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
   Upphandling
av materiel & tjänster
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Huvuddelen av uppgifter och resurser vid Tek Mark
överförs till FMV Anskaffning och logistiks Arméförbandsenhet (AL AF). Huvuddelen av TeK Mark
personal är överförd till FMV och har organiserats
som en Driftstyrningssektion vid AL AF. Från årsskiftet 2014/15 övertar FMV också verksamhetsansvaret
för de uppgifter som hittills lösts av Teknikkontoret. Inledningsvis kommer uppgifterna inte att skilja
nämnvärt från dagens men på sikt hoppas man hitta
betydande synergieffekter, inte minst mellan produktledningen från det gamla FMV och materielledningen från Teknikkontoret.
Vid HKV PROD A kommer personalen nu att kunna
fokusera på krigsförbandsprocessen. Det är behövligt,
eftersom denna process legat i träda under lång tid
och outputen från denna process är helt avgörande för
en effektiv försvarslogistikprocess.
En så här stor omställning tar av naturliga skäl tid.
Just nu räknar man med att nya processer ska ha utvecklats och etablerats tidigast under 2016. För att
inte riskera att verksamheten står still i avvaktan på
dessa nya processer har under hösten 2014 ett arbete bedrivits av FMV SPL Armé och HKV PROD A
som syftat till att finna en interimistisk lösning. Varje
uppgift som idag åligger dagens MSA har analyserats
- vem beslutar, vem sammanhåller och bereder och
vem stödjer vem med vilket underlag?
Arméchefen och Chefen för FMV SPL Armé har som
målsättning att i mitten på december 2014 fastställa
hur ansvaret ska fördelas fr om 2015-01-01. n
Brigadgeneral Anders Carell
FMV SPL Armé
Överstelöjtnant Hans Ahlqvist
HKV PROD Armé
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EN BATALJON I RÖRELSE

”

Nya tider. Nytt tänk. Nya sätt att agera. Ett nytt omvärdsläge, ett annat fokus från internationella insatser till ett nationellt försvar och en förändrad hotbild är alla faktorer som
kommer att påverka logistikbataljonen i framtiden.
Styrkan i framtiden kommer vara att vi är organiserade och dimensionerade att 		
lösa vår svåraste uppgift, understöd av brigad, säger Fredrik Gustafsson,
Trängregementets utvecklingschef vid Försvarsmaktens Logistik- och motorskola.

Foto: Joakim Klang

U

nder senaste tiden har intresset för vårt
närområde ökat markant. Även om de internationella insatserna kvarstår, ligger nu
ett starkare fokus på det nationella planet,
vilket påverkar Försvarsmaktens sätt att verka. För att
anpassa sig till det nya världsläget går Försvarsmakten
sakta men säkert in i en ny organisation och det gör
även logistikbataljonen.
Idag är bataljonen dimensionerad mot internationella
insatser. För logistikbataljonen handlar det om att
distribuera förnödenheter till andra förband. Uppgiften är att se till att de stridande förbanden har rätt grejer så de kan lösa sina uppgifter och det gör bataljonen
genom att bygga ett system från bakre nivå och ända
fram. Det kan vara alltifrån att soldaten kan köra sitt
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fordon, få sin mat och kunna skjuta med sitt vapen.
Det är uppgifter som inte kommer att förändras.

"Principerna med den nya organisationen
kommer att vara densamma. Det kommer inte
bli så stor förändring än att vi blir mer rörliga. Det handlar fortfarande om samma typ
av understödstänk och förmåga, säger Tina
Kilström, ställföreträdande chef på logistikbataljonen".
Däremot kommer upplägget av hur logistikbataljonen
kommer att agera förändras. Idag är det utformat på
ett sådant sätt att bataljonen har kunnat gruppera på
ett och samma ställe, en logistikbas. Styrkan är att bataljonen kan lagra mycket förnödenheter av allt ute i

Foto: Joakim Klang

fält. Den styrkan kommer nog bli mindre till förmån
för det rörliga och allt vad det innebär, tror Tina Kilström.

"I framtiden kommer vi inte bara bli mer rörliga, vi kommer också kunna använda oss av
fler metoder än vad vi gör idag, hur vi agerar
och hur vi använder oss själva. I sin tur ger det
här alla som vi understödjer en möjlighet att
agera snabbare och oförutsägbart, säger hon".

Annan tid- nya hot
Fredrik Gustafsson, säger att med ett fokus på internationella insatser har en grundförutsättning varit ett
litet lufthot, vilket gjort att bataljonen kunnat gruppera i logistikbas med hela förbandet och samtliga förnödenheter. Men den nya organisationen, där fokus
ligger på nationellt försvar, är framtagen för att lösa
uppgiften understöd av brigad.

"För att understödja brigaden måste vi ha ett
annat uppträdande och vara mer rörliga. En
av förutsättningarna är ett konstant lufthot
och då krävs det en annan rörlighetsnivå. Vi
kan inte marklägga förnödenheter och materiel, utan det måste stå lastat för att vi effektivt
ska kunna omgruppera och därmed följa brigadens manöverstrid, säger han".
Förnödenheter, distribution och omhändertagande
av skadad materiel och personal kommer vara den
stora förändringen. Ett exempel är valet av grupperingsplatser där bataljonen kan verka i en miljö för att
försvåra bland annat identifiering, exempelvis i skogen och industriområden. Allt beror på var striden
förs. När det gäller den nya organisationen kommer
vi, enligt Fredrik Gustafsson, gå tillbaka till de förmågor som kännetecknade verksamheten för ett par
decennier sedan.

"Den nya organisationen är inget nytt, erfarenheterna finns på förbanden. Vi kommer

att organisera kompanierna på ett annat sätt
för att de ska bli rörliga, klara ett självständigt uppträdande och på så sätt underlätta en
ökad grad av uppdragstaktik. En annan sak är
att det kommer bli färre fordon i konvojerna
i den mån vi kommer att tala om konvojer,
eftersom vi har ett lufthot. Det kommer även
att bli materiella förändringar. Men transportkapaciteten kommer vi inte påverka, den
kommer vara lika hög som den är idag. Med
nya organisationen är vi mer anpassad att
lösa uppgifterna i det nationella försvaret och
under en beredskapsstegring kommer vi lösa
uppgifter till hela Försvarsmakten det vill säga
marin och flygvapnet också, säger han".
Tina Kilström ser en stor fördel med den nya organisationen.

"Som det är idag är vi ganska tunga. Placerar man oss på en plats och det inte blir bra,
tar det ganska mycket tid om vi ska byta plats.
Det krävs en god planering och framförhållning för att kunna vara på rätt plats vid rätt
tid som det ser ut idag. Krig vinns nästan alltid med hjälp av överraskning. Det betyder att
man gör oväntade drag och för att kunna möta
det måste vi vara rörliga och det kommer vi bli
med den nya organisationen, säger hon".
Ytterligare en sak som Tina Kilström ser positivt på
med den nya organisationen är att bataljonen kommer ha ett bättre självskydd eftersom de snabbare kan
flytta på sig.

-Det ser jag som en stor fördel. Bataljonen kan
skydda sig själv genom att inte vara så förutsägbar. Vi kan också göra smarta drag. Det
höjer värdet på bataljonen, säger hon. n
Caroline Carlsson
Informatör
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PLANERA OCH VIDTA FÖRBEREDELSER FÖR EN

INTERNATIONELL
INSATS
Regeringen beslutade den 20 mars 2014, att ge Försvarsmakten (FM) i uppdrag
att planera och vidta förberedelser för ett svenskt militärt bidrag till MINUSMA
bestående av förbandsdelar till insatsens underrättelseenhet ASIFU (All Sources
Information Fusion Unit), nödvändiga stödenheter samt stabsofficerare. Sveriges
styrkebidrag som omfattar ca 250 personer på plats i insatsområdet planeras att
starta i januari. Då kommer de första enheterna ur den svenska kontingenten
MALI01 att anlända till Timbuktu, under förutsättning att byggnationen av campen har fortskridit tillräckligt långt. Därefter kommer övriga MALI00 (etableringsstyrkan på ca 130 personer) sekventiellt ersättas av MALI01.

V

ad innebär planera och vidta förberedelser
för en insats? Kanske kan man göra jämförelsen med ett isberg. Endast en mindre
del av isen exponeras för omgivningen huvuddelen av isen finns som bekant under vattenytan och syns därmed inte. I analogi med beskrivningen av isberget är det några få som syns i mediebruset
men många medarbetare som i det tysta lägger ner sin
själ i arbetet med förberedelserna för insatsen.
Vem som gör vad inom FM regleras övergripande i
en Försvarsmaktsorder (FMO). Rollspelet inom FM
respektive FMV såväl som rollspelet mellan myndigheterna förändrades i grunden vid ingången av 2014:
HKV gick in i en ny organisation, HKV 14, vid årsskiftet. Det innebär bl.a. att personalen vid Insatsledningen har blivit färre till antal och fått förändrade
uppgifter. Dessutom har Produktionsledningen nu-

Tusentals kubikmeter sten krossas till rätt dimension på plats i
Timbuktu. Foto: Carl-Axel Blomdahl
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mera betydligt mer omfattande uppgifter än tidigare
när det gäller internationella insatser. Men den absolut största omställningen utgör den numera sammanhållna försvarslogistiken: där FM är beställare
och FMV leverantör. Vilket i Mali även inkluderar entreprenörskapet för byggandet av den svenska delen i
supercampen.

Vem gör vad?
Ledningsstaben (LEDS) vid HKV arbetar med militärstrategiska frågor och sköter kontakterna gentemot
Försvarsdepartementet och FN i New York. På deras
lott faller uppgifter som bl.a. FMO, rekognosering och
återrapport till FN, MOU1 och LOA2.
Insatsstaben (INSS) i Insatsledningen vid HKV har
många viktiga roller och uppgifter. Inledningsvis genomförs ett grannlaga planeringsarbete som omfattar hot- och riskanalys, förbandets organisation och
utrustning, krav på campen och mycket mer därtill.
Detta beskrivs bl.a. i en Förmågebeskrivning och ett
antal Riskhanteringsbeslut. INSS producerar även Nationell Stödplan (jmf med en operationsplan). Dessa
dokument är viktiga styrdokument för PRODS verksamhet.
Inom Produktionsledningen (PROD) vid HKV är
PROD ARMÉ samordningsansvarig. En mindre projektledning har tillsats med uppgift att koordinera det
_________________________________
1 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
2 LETTER OF ASSIST

Färjetransport över Niger.
Artikelförfattare är överste Ronnie Nilsson, Chef SWEDEC och tillika
PROD Projektledare MINUSMA. (SWEDEC levererar kontinuerligt
rapporter som beskriver det ammunitionstekniska hotet i Mali och
utbildar personal före insats). Foto: Carl-Axel Blomdahl

interna arbetet och samordna kontakterna med FMV.
(I början av 2015 kommer dock arbetet att gå över i
linjeorganisationen och projektledningen avvecklas.)
Nästan alla avdelningar inom PROD är på ett eller annat sätt involverade i insatsförberedelserna. PROD leder bl.a. förbandens förberedelser genom att ge verksamhetsuppdrag avseende rekrytering, utbildning,
samträning, utrustning av förbandet m.m. PROD är
även ansvarig för beställningar mot FMV - Utveckling och anskaffning av camp och förbandsmateriel;
Vidmakthållande av camp samt Materielunderhåll av
förbandsmateriel.
FMV i sin tur köper tjänster av många olika leverantörer, däribland FM. När det gäller etablering av campen så är MALI00 en underleverantör till FMV. (Notera att I etableringsstyrkan återfinns personal från
samtliga försvarsgrenar och inte bara från Ing 2.) Men
även efter det att campen är färdigbyggd kommer enheter ur FM att vara underleverantörer till FMV – inte
minst personal ur FMLOG OpLedTekBat som har efterfrågad kompetens inom områdena ledningssystem
och elkraftförsörjning.
Hur många är vi då som arbetar med planering och
förberedelser? Svaret är att inget vet exakt. – Men jag
vet att vi är många som arbetar tight tillsammans i
vår strävan att skapa bästa möjliga förutsättningar för
MALI01.

Det finns många exempel på bra arbete som inte ger
rubriker. En stor utmaning har varit materiel: Vad
skall ingå i förbandet? Finns det konflikter med NBG
behov? Behövs nyanskaffning? Därtill kommer dirigering, reparation av materiel och inte minst transporter. Arbetet har nu fortskridit så långt att huvuddelen av materielen är på plats i insatsområdet, på väg
till Mali eller packad för transport. Många aktörer har
varit involverade och en del är det alltjämt. Ett stort
tack till alla inblandade – inte minst FMLOG och den
särskilda materielgruppen i Skövde.
Men den absolut mest krävande uppgiften med förberedelser signeras Ing 2 och MALI00. De har med
mycket kort om tid genomfört nödvändiga förberedelser och åtgärder inför sin insats på ett utmärkt sätt.
Förberedelserna fortsätter nu på plats i insatsområdet
- byggnation av camp enligt instruktioner från FMV.
Ett jobb som är både krävande och riskfyllt. Vi doldisar som jobbar i det tysta gläds nu åt framstegen som
görs på plats i Bamako eller Timbuktu – det är vår
belöning.
När förbanden väl är på plats i insatsområdet leder
Armétaktisk chef förbandet nationellt på samma sätt
som vi känner igen från våra insatser tillsammans
med NATO.n
Ronnie Nilsson
Chef SWEDEC

|25

ARMÉNYTT • NR 2 • 2014

MED FOKUS PÅ BRIGADLEDNINGSFÖRMÅGA

LEDNINGSREGEMENTETS
KRIGSFÖRBAND

12. Sambandsbataljonen upprättar samband i Stockholms stadshus.
Foto: Ali Fares/Försvarsmakten
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Under Försvarsmaktsövning 17 kommer LedR två
krigsförband, 11. Ledningsplatsbataljonen och
12. Sambandsbataljonen, att kunna stödja samtliga stridskrafter. Vägen dit har inte varit enkel och
många utmaningar har funnits i att hantera efterfrågad kompetens. Chefen för Ledningsregementet, Mikael Åkerström, berättar om nuläget och
framtiden för stödet till brigadledningsförmågan.



L

edningsregementet bildades 2007. Totalt
gjordes tre utredningar innan beslut om att
inrätta Ledningsregementet fattades. Svårigheter med kompetensförsörjningen inom
ledning- och samband i Försvarsmakten var ett av de
tyngsta skälen till att Ledningsregementet slutligen
bildades. Problemställningen med brigadledningsutbildning fanns med redan i den första utredningen
som gjordes. Där konstaterades att det fanns svårigheter inom Mek- och Inf-förbanden att kompetensförsörja lednings- och sambandsfunktionen. Som
resultat av utredningen beslutade dåvarande arméinspektör Alf Sandqvist att brigadledningsutbildningen
skulle överföras till dåvarande S 1. Regementet hade
en tradition av att utbilda ledningsstödförband till
fördelnings- och divisionsstaber samt operativa lednings- och sambandsförband. Steget till att börja utbilda brigadledningsförband var därmed inte så långt.
2004/2005 utbildades för första gången ett brigadledningskompani på S 1. Förbandet genomförde utbildningsåret i samarbete med Brigadstaben för MekB
7. Utbildningsåret avslutades traditionsenligt med en
slutövning där förbandet värderades med gott resultat.

utveckling hos vår personal. Det är en förutsättning
att krigsförbanden och Ledningsstridsskolan lever
i symbios när tiden stundtals är mycket kort mellan
materielleveranser och förväntad effekt av våra krigsförband.
Ledningsregementets målbild är att kunna stödja
samtliga stridskrafter under försvarsmaktsövning
2017 (FMÖ 17). Det innebär att brigaden ska ansluta
egna förband men också anslutas till högre chefs ledningssystem. Luft- och sjöstridskrafterna kommer att
anslutas på motsvarande sätt.
För att kunna nå denna målbild påbörjar nu Ledningsregementets krigsförband en övningsserie som
börjar 2015 med Brigadstridsövning 2015 (Brigstri
15) och Arméövning 2015 (AÖ 15). Under 2016 kommer LedR förband att delta i brigadernas ledningsträningsövningar och Cold Response. Ledningsregementet har dessutom under 2016 som ambition att

Sedan dess har bland annat Ledningsregementet inrättats och två nya krigsförband sett dagens ljus; 11.
Ledningsplatsbataljonen och 12. Sambandsbataljonen. Dessa två bataljoner är i dagsläget en förutsättning för att kompetensförsörja funktionen för taktiska
och operativa ledningsplatser samt taktiskt och operativt samband. Krigsförbandens utformning möjliggör
en flexibilitet att stödja insatser såväl nationellt som
internationellt. Att Ledningsstridsskolan dessutom är
lokaliserad på samma plats som krigsförbanden skapar en mycket bra synergieffekt vad gäller kompetensutveckling och personalförsörjning för dessa förband.
Det har dock varit en utmaning att motsvara övriga
Försvarsmaktens efterfrågan på våra kompetenser då
Ledningsregementets krigsförband har legat långt bak
i Försvarsmaktens tillväxtplan avseende personal och
materiel. Från 2015 och framåt har vi däremot äntligen nått över den tröskelnivå som möjliggör för oss
att stödja insatser och övningar med den ambition
som finns i Försvarsmakten och inte minst hos Arméns två brigader.
Utöver brigadledningskompanier och taktiskt samband har bataljonerna också operativa uppgifter som
de löser över tiden. Exempel på detta är Högkvarterskompaniet och sambandsplutonen som ingår i
Nordic Battlegroup.
Teknikutvecklingen inom funktionen är omfattande
och går snabbt. Detta är en ständig utmaning för oss.
Det ställer stora krav på en kontinuerlig kompetens-
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Brigadchefen ledandes sitt förband från främre ledningsplats.
Foto: Johan Lundahl/Combat Camera

genomföra en ledningssystemövning för arméns
förband, i samband med CJSE 16, där deltagande brigadstab ges möjlighet till fältgruppering.
Ledningssystemchefen har initierat ett utarbetande
av ett nytt kravdokument som fokuserar på den kravbild som den nationella arenan och en kvalificerad
motståndare ger upphov till. Detta arbete genomförs i samverkan med arméns chefer. Parallellt med
detta kommer Ledningsregementets krigsförband att
genomföra vad som kan betecknas som prov- och
försöksverksamhet så att de nya kraven realiseras i
praktisk handling även om all materiel inte motsvarar
framtida krav. Som exempel på detta kan nämnas en
högre grad av rörlighet tillsammans med förmåga till
en mer skyddad gruppering.
Avslutningsvis är det också min ambition att vidga
samarbetet och sprida kunskapen om Ledningsregementets övriga operativa krigsförband som direkt

eller indirekt kan bidra till förmågan hos
våra brigader. Jag tänker då närmast på 10.
PSYOPS-förbandet, 13.
Telekrigbataljonen och
Meteorologiskt
och
oceanografiskt centrum (METOCC). Jag
ber att få återkomma
i kommande nummer
av Arménytt för att
presentera dessa förband och hur de kan
stödja och bidra till
markstridsförmågan.n

Foto: Ola Berglind/Försvarsmakten

Mikael Åkerström
Chef Ledningsregementet
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ARMÉNYTT
Vad vill du läsa om i Arménytt?
Vilka frågor tycker du förtjänar mer uppmärksamhet
och fördjupning?
Skicka dina förslag och kommentarer till:
armen@mil.se
Kommentera artiklarna i detta nummer av Arménytt.
Gå in på www.armebloggen.se och klicka på inlägget:
Arménytt nummer 2 l 2014 och lämna din kommentar.

ARMÉBLOGGEN
Har du erfarenhet från utbildning, övning eller insats
som du tror andra kan ha nytta av?
Vad tycker du om utvecklingen i armén och
Försvarsmakten?
Berätta vad du tycker. Skriv ett inlägg till Armébloggen!
Skicka ditt bidrag till:
armen@mil.se

