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Strategisk sjötransport – en svensk  
nödvändighet

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd II  
den 4 maj 2006 av överstelöjtnant Peder Ohlsson

Amfibieoperationer har alltid varit 
en viktig strategisk komponent 
för beslutsfattare att använda 

inom hela konfliktskalan, från humanitära 
hjälpinsatser till väpnad strid. Oavsett om 
operationen gäller en militär insats i Afrika 
eller en räddningsinsats av nödställda efter 
en naturkatastrof så måste de förband För-
svarsmakten deltar med, inneha en hög be-
redskap, vara samövade och sist men inte 
minst vara flexibla och professionella. 

Falklandskriget 1982 visade tydligt på 
behovet av förmågan att strategiskt kunna 
förflytta förband till ett operationsområde 
långt från hemmabasen för att sedan ge-
nomföra stridsuppgifter. Andra exempel 
när amfibieoperationer användes effektivt 
och professionellt är under Gulfkriget1 
1991 samt Östtimorkonflikten2 1999-
2002.

Ytterligare exempel på när amfibisk för-
måga har används i närtid för humanitära 

insatser är under operationen Tsunami Re-
lief 2004-2005, då bland annat australien-
siska amfibietransportfartyg3 utnyttjades 
för att hjälpa nödställda utefter Thailands 
kust, samt de amerikanska hjälpinsatserna 
utanför New Orleans4 2006 efter det att 
orkanen Katrina hade ödelagt stora delar 
av kustområdet. Det gemensamma och 
samtidigt det centrala vid samtliga opera-
tioner, militära eller endast hjälpinsatser 
för nödställda, har varit just att förbanden 
har varit taktiskt samövade, lastade på 
specialtonnage med en hög beredskap och 
därför även haft en hög flexibilitet till att 
lösa uppgifter inom hela konfliktskalan.

Det går tyvärr inte att skapa förband med 
endast förmågan till en del i amfibieopera-
tioner, själva landstigningskomponenten, 
och samtidigt tro att Försvarsmakten kan 
genomföra en hel operation. Förmågan att 
kunna ta förbanden till det tänkta opera-
tionsområdet måste tillföras. Svenska För-

1  http://www.globalsecurity.org/military/agency/usmc/1mardiv.htm
2  http://www.globalsecurity.org/military/agency/usmc/11meu.htm
3  http://www.defence.gov.au/our_people/op_sumatra_assist/20050210/index.cfm
4  http://www.globalsecurity.org/security/ops/jtf-katrina.htm
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svarsmakten saknar idag denna så viktiga 
komponent som ett fartyg utgör. Sverige 
behöver kapaciteten att kunna genomföra 
självständiga transporter av insatsförban-
den med dess krav på snabba insatstider 
och krävande underhåll. Att vara ett insatt 
insatsförsvar inom landets gränser är idag 
inte tillräckligt, förmågan till egen robust 
tilltransport av tyngre utrustning och un-
derhåll krävs för att Sverige ska vara en 
aktör att räkna med. 

Svensk strategisk 
sjötransportförmåga idag
Sveriges militära deltagande i internatio-
nella operationer och övningar har avsevärt 
ökat de senaste åren. Någon minskning 
av detta inför framtiden är inte trolig, då 
de politiska kraven på Försvarsmakten att 
delta internationellt tvärtom ökar.5 

Det uppseendeväckande är att Sveriges 
internationella deltagande på olika sätt 
ökar, men trots detta disponeras inga 
egna strategiska transsportresurser för att 
transportera de tyngre förbanden eller för-
nödenheter till ett eventuellt insatsområde.6 
Vårt beroende av andra länders eller orga-

nisationers resurser har därmed ökat.
Försvarsmakten har i en nära framtid 

behov av att disponera en kombination 
av strategiska transportsätt7 med tanke på 
Sveriges ansvar som Framework Nation 
för den nordiska stridsgruppen, Nordic 
Battle Group, NBG. Detta ansvar har 
Sverige inom ramen för utvecklingen av 
EU:s krishanterings- och snabbinsatsför-
måga8 med EU Battle Groups, EU BG. 

Stridsgruppen skall med en hög bered-
skap på 10 dygn kunna lösa en uppgift 
6 000 km från Bryssel. Beredskapstiden för 
NBG är under perioden 2008-01-01–2008-
06-31, med en insatsförmåga på 30 dygn, 
som kan komma att förlängas till 120 dygn.9 
Hur förbandet i sin helhet ska transporteras 
till ett eventuellt insatsområde är för tillfäl-
let inte helt löst, dock skall Norge ta ansvar 
för en eventuell strategisk sjötransport.10 

 NBG är det första av flera förband med 
hög beredskap som Sverige mer eller 
mindre kommer att leda, eller minst delta 
med inom en nära framtid i enlighet med 
EU Battle Groups-konceptet. 2011 kan 
Sverige eventuellt åter vara ansvarigt för 
framtagande och beredskapshållande av en 

5 Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, s 25
6  Försvarsmakten Perspektivplan 7 HKV 23 210:63 182, underbilaga 6, s 58 
7  Transporter indelas i taktiska, operativa eller strategiska transporter. Strategiska transporter kan genom-

föras som sjö- eller flygtransporter samt landsvägs- och järnvägstransporter. Inom begreppet strategiska 
transporter ryms även de last- och lossningsresurser som erfordras för respektive transportsätt.

8  I EU:s slutliga version av Strategic Movement and Transportation Concept for EU-led Crisis Management 
Operations ges följande definition av strategic mobility: “The capability to move forces and their associated 
logistic support quickly and effectively over long distance. This can be between theatres (inter-theatre), 
between regions (inter-regional9, or beyond EU Area of Responsibility”.

9  http://www.mil.se
10  Försvarsmaktens redovisning av strategiska transporter
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stridsgrupp för insats maximalt 6000 km 
från Bryssel 10 dygn efter order. 

Delar av NBG måste högst sannolikt 
flygtransporteras till insatsområdet för att 
kunna upprätthålla kraven på insatstiderna. 
Huvuddelen med de tyngre komponenterna 
och inte minst underhållet, för upp till 
120 dygn, måste högst troligtvis sjötrans-
porteras. 

Vi bör dock inte inskränka oss till 
att endast se behovet av att i framtiden 
transportera kommande EU BG till ett 
eventuellt insatsområde. Efterfrågan på 
rena amfibieresurser, oavsett om de ingår 
i EU Battle Groups eller inte, kan mycket 
väl öka i framtiden och därmed kommer 
ett ökat krav på strategiska transporter 
att uppstå. Det ska inte heller hållas för 
osannolikt att behovet av att transportera 
andra myndigheters insatsorganisation till 
ett operations- eller katastrofområde kan 
bli aktuellt. 

De lösningar som diskuteras för att 
kunna sjötransportera militära förband till 
ett insatsområde är att Sverige ansöker om 
medlems- alternativt observatörskap i ett 
antal grupper och sammanslutningar med 
strategiska transporter som gemensam 
nämnare. En av dessa är Multinational 
Sealift Group (MSG) och dess Coordina-
tion Centre (SCC).11 MSG har inga egna 
transportresurser utan konceptet bygger på 
att medlemsländernas egna resurser anmäls 

till ett register där överkapaciteten kan 
nyttjas efter behov. Då Sverige i dagsläget 
inte har några egna resurser att fördela, 
måste det hållas för osannolikt att MSG 
kan erbjuda något tillbaka. 

Inom ramen för MSG har Global Sealift 
Deployment Package (GSDP) utvecklats. 
GSDP bygger på att länder genom bilate-
rala avtal delar på kostnaden av egna fartyg 
eller chartrade och därmed också kommer 
överens om hur prioriteringen skall ske, 
regler för ankomst, kostnader etc.12 

Slutligen finns Multinational Framework 
Arrangement For Strategic Sealift (MFA). 
Detta är endast en sammanslutning som 
eftersträvar att genom Memorandum of 
Understanding, MOU reglera att enskilda 
nationer inte skall duplicera transportka-
paciteten och därmed skapa ett överskott. 
Tilltransporten är enligt MFA dock fort-
farande ett nationellt ansvarstagande.13 I 
utkastet till MFA:s MOU framgår det dock 
att det finns en brist på strategiska sjötrans-
porter inom EU men även inom NATO, 
framför allt för snabbinsatsförband.14 
Ytterligare en möjlighet som beaktas för 
svenskt vidkommande är helt enkelt an-
budsförfarande till civila redare. 

Konsekvenser med nuvarande 
lösningar
Ovanstående lösningar som nu beaktas 
för att kunna genomföra strategiska sjö-

11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid. s 6
14 Ibid. s 5
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transporter för svenskt vidkommande, har 
tyvärr inte mycket att erbjuda. Lösningarna 
innebär att Sverige mer eller mindre försö-
ker köpa tillgängliga sjötransportresurser 
eller står på väntelista för en transport, 
som inte bara vi är intresserade av vid 
en eventuell militär insats eller katastrof, 
utan även andra länder. Frågan är om det, 
när det blir aktuellt, finns någon transport 
att köpa eller om det över huvud taget blir 
något över. 

Resonemanget skulle innebära att Sve-
rige är helt beroende av den internationella 
tillgången av tonnage i ett skede när tid, 
men även själva tonnaget är en begränsad 
resurs, och då inte bara inom EU utan 
också inom hela NATO. 

Vid stora internationella insatser, då flera 
länder blir engagerade, kommer troligtvis 
inte civila eller militära transportresurser 
att räcka till. Det är då självklart att de 
stater som själva äger transportresurser 
också prioriterar sina egna behov före 
Sveriges. Kostnaden för att eventuellt 
kunna köpa ”överblivet” tonnage kom-
mer sannolikt att öka kraftigt, med tanke 
på att fartygstonnaget utgör en bristvara, 
vilket i sin tur medför ökade kostnader 
för Sverige vid en tilltransport av tyngre 
förband till ett insatsområde, inklusive 
underhållstransporter. 

Försvarsmakten måste även, utan eget 
fartyg, hyra tonnage för att på så vis kunna 
genomföra adekvata övningar. Övningar 
är en förutsättning för att en skarp insats 
skall fungera utan för hög risktagning. 
Om inte ett eget fartyg disponeras under 
en uppbyggnadsperiod måste det således 
hyras. Moment som måste övas är exem-

pelvis lastning, lossning och inte minst 
samövning med andra internationella för-
band som kan tänkas delta vid en framtida 
insats. 

En annan lösning, som berörts tidigare i 
anförandet, är ett mer ingående samarbete 
med Norge för NGB:s beredskapstid under 
2008. Vad det eventuella samarbetet under 
2008 innebär för kommande stridsgruppers 
transportmöjligheter i framtiden är inte 
helt fastställt. Något som dock står klart är 
att oavsett ett samarbete med Norge eller 
inte, så skapar Försvarsmakten inte förut-
sättningar för egen kompetensuppbyggnad 
och handlingsfrihet avseende strategiska 
sjötransporter, då den inte själv äger den 
efterfrågade kompetensen utan är beroende 
av andra. 

Krav på transport
Det är inte heller självklart att det endast är 
transporter i ett ”traditionellt” fartyg som 
behövs. Insatserna, militära eller civila, 
kräver snarare specialtonnage. Insats- 
och/eller urlastningsområdet kan mycket 
väl ha en mycket dålig infrastruktur, där 
exempelvis hamnar och kajer helt eller 
delvis saknas. För att kompensera detta 
bortfall krävs att fartyget kan landsätta 
förbandet utan hamnanläggning eller direkt 
med helikopter, innan infrastrukturen åter 
är uppbyggd. 

 Hotet i området, eller under tilltranspor-
ten kan vara så högt att det krävs en hög 
nivå av skydd, vilket skulle innebära att 
fartyget behöver skyddas med vapenmakt. 
Endast ett amfibiefartyg, ett så kallat speci-
altonnage, kan motsvara dessa högt ställda 
krav av både eget skydd och förmågan 
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att lasta och lossa förbandet utan hamnar. 
Tyvärr är, som tidigare påpekats, special-
tonnage en internationell bristvara.15 

 Säkerhetspolitiskt är det viktigt att 
Sverige som nation kan bidra internatio-
nellt vid konflikter. Sverige bidrar idag 
med militära förband till ett antal opera-
tioner och kan på så sätt tillskrivas en viss 
säkerhetspolitisk internationell betydelse. 
Förmågan att även kunna bidra med en in-
ternationell bristvara, såsom förmågan till 
strategiska sjötransporter, skulle säkerligen 
innebära att den svenska säkerhetspolitiska 
betydelsen ökade, likväl som Sveriges 
internationella anseende. För att Sverige 
skall kunna utgöra ett säkerhetspolitiskt 
instrument med trovärdig beredskap och 
med adekvat uthållighet, utan att vara 
beroende av utomstående/internationella 
transportresurser, krävs att en strategisk 
svensk sjötransportkapacitet tillförs. 

Ett specialtonnage/amfibiefartyg ter sig 
vara det självklara valet av fartyg för att 
motsvara ett stort antal krav på nyttjande. 
Att kunna lasta olika förbandstyper på kort 
tid med möjlighet att urlasta utanför hamn 
och kajer i ett insatsområde, med ett högt 
hot, är dock inte de enda faktorerna som 
är kravställande. Det finns ett antal ytter-
ligare faktorer i jämförelse mellan olika 
fartygstyper som utgör bakgrunden till att 
just ett amfibiefartyg är det bästa valet. 
Niklas Granholm  har gjort en jämförelse 
där ett antal fartygstyper ställs mot olika 

faktorer såsom operationsmiljö, kostnad, 
beredskap samt möjligheten till inflytande/
trovärdighet internationellt. I Granholms 
jämförelse är det endast faktorn kostnad 
som talar emot specialtonnaget. Övriga 
faktorer såsom flexibelt uppträdande i 
olika operationsmiljöer, möjlighet till hög 
beredskap samt större inflytande och en 
ökad internationell trovärdighet talar för 
att specialtonnaget/amfibiefartyg är det 
bästa alternativet. 

Vilken typ av specialfartyg bör Sverige 
anskaffa?
Det finns ett stort antal olika typer av speci-
alfartyg eller närmare bestämt amfibiefar-
tyg. Det specifika med ett amfibiefartyg är 
att det inte nödvändigtvis behöver en hamn 
eller en kajanläggning för att lasta/lossa. 

Fartygstypen har ett så kallat welldeck 
eller torrdocka ombord. Fartyg med ett 
welldeck kan därför med hjälp av barlast-
tankar sänka aktern, vattenfylla lastutrym-
met, öppna akterporten och lasta båtar/svä-
vare som själva kör in i det vattenfyllda 
lastutrymmet. Efter lastning pumpar far-
tyget ur barlasttankarna och fartyget höjs 
så lastutrymmet torrläggs varvid de lastade 
båtarna fraktas torrt. 

Under övningen Strong Resolve 2002 
genomfördes genomgående last- och 
lossningsförsök med amfibiekårens hu-
vudtransportmedel, stridsbåt 90 ombord på 
fartyget USS Tortuga (LSD) som utgjorde 

15  Granholm, Niklas: Fartygsplattformar för internationella insatser. En problemanalys. FOI MEMO 1522, 
Stockholm, 2003 

16  Ibid. s 11
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plattform för försöken. Vid testerna med 
stridsbåt 90 kunde man, om man låg vid 
kaj och inte var väderberoende, lasta 21 
stridsbåtar. Ute till havs, taktiskt, lastade 
förbandet 18 stridsbåtar.17 Det visade sig 
även att man kunde lasta stridsbåtar, likväl 
som containers uppe på helikopterdäcket 
med hjälp av fartygets kranar.

Med en mycket begränsad infrastruktur 
kan därför fartyg av denna typ lossa sin 
last utanför en hamn, utanför en kust, el-
ler i ett delta, varvid förbandet som har 
varit lastat ombord själva tar sig iland och 

etablerar ett brohuvud. Fartyget kan även 
med hjälp av helikopter landsätta eller ta 
ombord enheter utan att behöva använda 
andra transportresurser eller hamnanlägg-
ningar. Om förbandet som transporteras 
inte har kapaciteten att självt landstiga 
från fartyget, vilket de flesta förbanden i 
Sverige inte har förutom amfibiekåren, kan 
ett specialfartyg, precis som vilket annan 
fartygstyp som helst, lägga till vid en hamn 
och urlasta traditionellt. Specialfartyget är 
med andra ord mycket flexibelt och medger 
ett brett användningsområde, oberoende 

17  Försvarsmakten, Första Amfibieregementet, Rapport efter Strong Resolve 2002

Från övningen Strong Resolve 02. USS Tortuga beredd ta ombord svenska stridsbåtar 90. 
Foto: Försvarets Bildbyrå/Håkan Nyström
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av infrastruktur och hotet i insatsområdet, 
men även av landstigningskapacitet hos 
det transporterande förbandet. 

Exempel på fartygstyper
USA disponerar idag18 de största amfibie-
fartygen av typen ”Amphibious Assault 
Ships (LHA/LHD/LHA)” med en kapacitet 
att lasta närmare 1 900 soldater med tillhö-
rande landstigningsbåtar och helikoptrar. 
Storleken mindre är typen ”Amphibious 
Transport Dock (LPD)” med möjligheten 
att lasta cirka 700 ”marines” och deras 
landstigningsresurser/fordon. Den minsta 
fartygstypen är ”Dock Landing Ship 
(LSD)” som beskrevs ovan med lastnings-
försöken av stridsbåt 90. Ett LSD lastar 
cirka 400 soldater med landstigningsre-
surser/fordon och har även då utrymme för 
ledning, underhåll och service ombord. 

USA är inte det enda landet med dessa 
fartygstyper utan exempelvis Frankrike, 
Italien, Spanien och Holland har också 
dessa typer av specialfartyg.

Nya Zeeland har nyligen avslutat bygg-
nationen av en sedan tidigare beprövad 
civil fartygstyp till sin marin.19 Fartyget 
är det första av flera som byggs i Holland 
men utrustas och prövas i Nya Zeeland och 
benämns, Multi Role Vessel (MRV). 

MRV är betydligt mindre än exempelvis 
den amerikanska LSD som deplacerar 
cirka 16 000 ton mot det Nya Zeeländska 
på 9 000 ton. Skillnaden är, förutom stor-

leken, möjligheten att lasta både personal 
och materiel. MRV kan totalt lasta 250 
soldater med hjulgående fordon samt 
containers.20 

Denna typ av specialtonnage skiljer sig 
markant från den andra typen genom att den 
Nya Zeeländska MRV inte kan sänka sitt 
lastdäck utan kräver att fordonen ombord 
måste köra över en akterramp ner i land-
stigningsbåtarna som i sin tur tar förbandet 
i land. Fartygstypen kan därför också 
uppträda i en miljö utan hamnar eller kajer. 
Detta förfarande är dock tidskrävande då 
det fodrar omlastning till särskilda land-
stigningsbåtar. Båda specialfartygstyperna 
har möjlighet att ha helikoptrar ombord på 
akterdäck vilket är en viktig komponent 
vid både militära operationer men även vid 
exempelvis civila räddningsinsatser. Båda 
fartygstyperna har därför möjlighet till ett 
mycket flexibelt användande långt utöver 
endast ett militärt syfte. 

Vid en jämförelse mellan dessa båda 
fartygstyper, med eller utan torrdocka, 
förefaller dock specialtonnaget med en 
torrdocka vara det som passar svenska för-
hållanden bäst. Fartyg av den amerikanska 
typen LSD, är det mest optimala sett både 
till möjligheten att effektivt lasta personal, 
båtar/fordon, men även med tanke på det 
stora behovet av underhåll och ledning då 
förbanden skall kunna genomföra insatser 
6 000 km från Bryssel. 

Med denna fartygstyp får Försvarsmak-

18  http://www.navy.mil/navydata/ships/amphibs/amphib.asp
19 http://www.navy.mil.nz/visit-the-fleet/project-protector/mrv-launch.htm
20  Ibid.



25

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

1-20071-2007

ten ett betydligt mer flexibelt uppträdande 
oavsett vilken förbandstyp eller annan 
resurs ur övriga samhället som behöver 
transporteras, Försvarsmakten får en mång-
sidig strategisk sjötransportresurs. 

En samhällsviktig resurs över 
myndighetsgränserna
Ett amfibiefartyg är en kostnadskrävande 
investering som måste kunnas utnyttjas 
inom ett stort antal samhällsviktiga om-
råden, över de nationella myndighets-
gränserna. 

Det ska inte hållas för omöjligt att en 
större oljekatastrof kan ske, med tanke på 
allt fler ryska oljetransporter från exempel-
vis den ryska oljeterminalen i Primorsk i 
Finska viken. Primorsk har idag en urlast-
ningskapacitet av 60 miljoner ton olja/år, 
och är en av Rysslands fem utlastnings-
hamnar för olja. 

Det största hotet mot Östersjöns miljö är 
idag dessa ökade oljetransporter med stora 
tankfartyg från hamnar i Finska viken men 
även från de baltiska staterna.21 De ökade 
transporterna medför också ökade risker 
för kollisioner mellan fartyg men också 
risker för grundstötningar med oljeutsläpp 
som följd.22 Ett specialfartyg med möjlig-
het att lasta länsutrustning, möjlighet till 
hög beredskap och en samtränad besätt-
ning kan utgöra skillnaden mellan endast 
ett begränsat oljeutsläpp till havs och ett 
förödande oljebälte längs våra kuster. 

Den svenska kustbevakningen har själv-
klart möjligheter till miljöräddningstjänst 
med sina egna resurser. Ett nyanskaffat 
specialfartyg skulle inte vara en ersättning 
av nuvarande resurser, utan istället utgöra 
ett flexibelt komplement med unika led-
ningsresurser, utrymmen för bland annat 
saneringsmateriel, stora förläggningsre-
surser, där personal bereds möjlighet till 
lång uthållighet. 

Flexibiliteten att nationellt snabbt och 
med rätt resurser kunna bemöta oljeut-
släpp som hotar våra kuster eller andra 
industriolyckor som utgör ett stort hot 
mot miljön eller befolkningscentra kan 
inte direkt mätas i pengar då den indirekta 
effekten kan bli mångfaldigt högre vid en 
eventuell utebliven insats. Ett amfibiefar-
tyg skulle ge Sverige en flexibel nationell 
handlingsfrihet. 

Alternativet till höga egna kostnader 
vid anskaffning och drift
Försvarsmakten avser bland annat att 
delta i GSDP som föreslår att länder ingår 
bilaterala avtal för att förenkla ägande, 
kostnadsfördelning m m av tillgängliga 
sjötransportresurser. I enlighet med det, 
kan Sverige tillsammans med en annan 
nation, anskaffa ett specialfartyg för stra-
tegiska sjötransporter? Detta skulle i så fall 
ske, inte bara för att lösa eventuella trans-
porter av NBG, utan även för att utveckla 
vår totala förmåga av strategisk sjötrans-

21 http://www.smf.su.se/nyfiken/ostersjo/arsrapp/Ostersjo2005/O2005pssa.pdf, Sverker Evans, Naturvårds-
verket

22  Ibid
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portförmåga till minsta möjliga kostnad. 
Kostnaden är den faktor23 som talar emot 
anskaffningen av ett specialtonnage, men 
genom att dela detta ansvar med en annan 
nation minskar de ekonomiska åtagandena 
för Sverige.

Det finns självklara problem med att 
tillsammans med ett annat land äga och 
nyttja ett gemensamt fartyg. De största 
meningsskiljaktigheterna kommer tro-
ligtvis att handla om vilka insatser och 
övningar som ska prioriteras före andra. 
Två suveräna stater med egna utrikespo-
litiska målsättningar kommer att behöva 
hitta lösningar som båda kan acceptera, 
och detta eventuellt under tidspress. Lös-
ningen på ”nyttjandeproblemet” skulle 
kunna vara ett bilateralt MOU där man i 
förväg bestämmer vilket land som har prio-
riteringsmöjligheten under bestämda tider. 
Med en sådan lösning skulle Sverige åter 
stå utan egen resurs om behovet av insats 
eller övning uppstår vid ”fel” tillfälle.

Nackdelarna skulle, trots ekonomiska 
fördelar, vara större på grund av eventu-
ella framtida nationella politiska menings-
skiljaktigheter. I stället för att utgöra en 
snabb resurs i utsatta internationella kriser 
skulle fartyget istället kunna hämma vårt 
agerande genom att det inte tillåts utnyttjas 
av den andra parten. Trots eventuellt lägre 
kostnader är ett delägande därför inte ett 
trovärdigt alternativ. 

Ett trovärdigt internationellt 
deltagande
Ett flertal länder i och utanför Europa har 
idag fartyg som är konstruerade för rent 
militära transporter och därtill påföljande 
insatser. 

Holländska Royal Marines samt brit-
tiska Royal Marines har ett stort antal 
amfibiefartyg med mer renodlade militära 
andvändningsområden. Men det finns även 
andra länder som har anskaffat nya fartygs-
typer men med ett betydligt mindre flexi-
belt användande. Ett exempel är tidigare 
redovisade Nya Zeelands MRV. 

Den svenska Amfibiekåren har vid ett 
antal tillfällen samövat med utländska 
förband såsom exempelvis holländska RM, 
brittiska RM men även med amerikanska 
Marinkåren. Samtliga dessa samarbeten 
har skapat en mycket viktig erfarenhets-
bank för framtiden i form av taktik och me-
todik vid dylika operationer. Vad Sverige 
behöver är att öka dessa erfarenheter inför 
framtiden för att vara kompatibelt med 
övriga världen avseende nyttjandet av 
specialfartyg och deltagande i operationer 
där dessa är en naturlig del. 

European Amphibious Initiative, (EAI) 
är en sammanslutning mellan England, 
Holland, Frankrike, Italien och Spanien 
för att samöva amfibieoperationer i freds-
tid, för att slutligen kunna lösa dem under 
skarpa operationer. 

23  Op cit, fotnot 15, s 11.
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Den 5 december 2000 deklarerade Geoff 
Hoon, dåvarande försvarsminister i Eng-
land att,

This Initiative will enhance that co-opera-
tion, and improve our contribution to both 
NATO and Europe. By working together 
better in peacetime – through closer 
liaison, and more combined training 
and exercising – our amphibious forces 
will operate more effectively in actual 
operations. This is where multinational 
defence co-operation really makes a dif-
ference: the whole is greater than the sum 
of the parts.24

Denna sammanslutning skulle kunna vara 
en mycket viktig samarbetspartner för 
Sverige för att skapa och bygga upp den 
så viktiga erfarenheten av att genomföra 
amfibieoperationer. 

Under 2006 Alligator Conference fram-
förde en av medlemmarna i EAI att sam-
manslutningen bara är öppen för fullvär-
diga medlemmar som har egen strategisk 
sjötransportkapacitet. 

Detta uttalande kan till del styrkas av de 
grundregler som framfördes vid deklar-
erandet av EAI 2000; “The Initiative will 
be taken forward by the five but, in due 
course, it may be opened to other European 
nations who are able to contribute.“25 Vad 
bidraget skall bestå i framgår inte men om 
det nu avses vara bland annat förmågan till 
strategisk sjötransportförmåga så uppfyller 
tyvärr inte Sverige de kraven. Sverige kan 

då inte heller förväntas fullt ut kunna delta 
i övningar eller insatser. Vi kommer troligt-
vis inte heller, som icke-medlem, att kunna 
påverka utvecklingen i en för oss viktig 
riktning, och därför får vi också eventuellt 
svårare att ställa några specifika krav vad 
avser ”svensk” interoperabilitet. 

Ett eget svenskt specialfartyg skulle 
självklart ställa speciella krav på Försvars-
makten för att kunna uppträda rätt i en 
internationell miljö med andra länder, men 
det skulle samtidigt ge oss möjligheten till 
utveckling inom en efterfrågad funktion. 
Sverige skulle mer aktivt kunna delta i det 
europeiska militära samarbetet och därmed 
bidra till helheten. 

Avslutning
Försvarsmakten bör anskaffa ett special-
fartyg som kan utgöra en plattform för 
övning, transport, insats och underhåll av 
insatta förband, men även ha kapaciteten 
och möjligheten att utgöra bas för exem-
pelvis sjukvård vid en civil katastrof. Farty-
get skulle även kunna vara helikopterbas 
vid nationella eller internationella insat-
ser. Fartyget skulle utgöra ett strategiskt 
instrument för våra beslutsfattare att an-
vända inom hela konfliktskalan, inte bara 
väpnad strid, utan även vid humanitära 
hjälpinsatser.

Sverige skapar därmed en handlingsfri-
het att möta nationella behov såväl som 
internationella önskemål om ett aktivt 

24  http://www.nato.int/docu/speech/2000/s001205c.htm
25  Ibid.
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deltagande med egna strategiska transport-
resurser. Sverige skulle även kunna delta 
och samöva internationellt utan att vara 
en belastning för andra länder. Genom att 
aktivt kunna delta både i övningar och vid 
skarpa insatser, men även kunna erbjuda 
en bristvara på den internationella arenan, 
skapas troligtvis ett större internationellt 
säkerhetspolitisk värde.

Fartyget av typen LSD med en torr-
docka skall inte utgöra en marin resurs 

utan snarare en gemensam resurs för hela 
Försvarsmakten och för hela det svenska 
samhället. För att detta ska fungera måste 
den gemensamma plattformen, specialfar-
tyget, dock existera. 

En gemensam försvarsmakt, och inte 
enskilda försvarsgrenar, behöver en gemen-
sam strategisk sjötransportresurs både 
för att vara trovärdig här hemma och, –   i 
synnerhet  – för den internationella trovär-
dighetens skull.

The Swedish Armed Forces need to have 
an amphibious assault ship to be used as a 
platform for national and international mis-
sions including transportation of military 
units to areas of operations and of course 
also for maintenance during such missions. 
Such a ship could, furthermore, be the 
platform for national and international ex-
ercises, not only military ones but also for 
other parts of our Swedish society that need 
to make use of our common resources. 

This ship would be the strategic tool for 
our politicians to use along the whole scale 
of conflicts from humanitarian operations 
to real war. 

Sweden would, by having at her com-
mand such an amphibious assault ship, 
be able to create a flexible response to 

Summary
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meet international demands when taking 
an active part in operations using our own 
transportation capabilities. Sweden could, 
therefore, with this ship, offer a resource 
which is needed not only in Europe, but 
around the whole world. This offer would, 
in all probability, contribute to an increased 
understanding of Swedish foreign policy. 

Having a so-called well deck (dry dock) 
this ship should be a resource not only for 
the Swedish Navy, but also for the Swedish 
Armed Forces as a whole or, rather, a re-
source for Swedish society as a whole.

A joint Armed Forces organisation, and 
not several separate services, needs a com-
mon strategic sea transportation resource 
in order to be credible both here at home, 
and in an international context. 


