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I samband med KKrVA:s vintersympo-
sium ”Nationell strategisk transportka-
pacitet” framkom ett antal frågor som 

berörde  insatsförbandens ammunitionsut-
rusting. Jag har här något utvecklat dessa 
frågeställningar och sökt belysa problemen 
kring dessa.

Vilken typ av ammunition?
Insatsförbanden skall kunna genomföra 
alla former av begärda insatser upp till 
väpnad strid, där då den senare formen bör 
vara utgångsvärde för den ammunitions-
utrustning förbandet bör ha. Men för de 
andra nivåerna bör ammunition utvecklas 
t ex för olika former av reglerad verkan 
och ammunition med hög precision. Det 
är viktigt att dessa krav förs fram i t ex 
EDA:s1 studiearbete genom dess Long 
time vision (LTV) och dess 12 CAPTECH 
(arbetsgrupper) och i våra kommande 
tekniska prognoser. Till bilden kommer 
också större folkrättsliga krav som t ex ej 
användning av klusterbomber och därmed 
Bombkapsel 90.

Ammunition till insatsstyrkorna, några 
frågeställningar

av överstelöjtnant Bo Demin

Inom Insatsledningen har genomförts 
och genomförs studier där dessa utrust-
ningsfrågor bör studeras för de olika 
förbandstyperna.

Av såväl ekonomiska som operabi-
litetsskäl bör vi välja NATO-anpassad 
ammunition.

Hur stor mängd bör medföras?
Enligt uppgift har t ex Nordic Battle Group 
(NBG) med sig 15 dagars stridsbehov. 
Detta bör då beräknas utgående från ”det 
svåraste fallet”. På 1950-talet då vårt am-
munitionsbehov angavs i form av U + 2E, 
där U var utrustningbehovet och E ersätt-
ningsbehovet, utgick man från en studie 
av en amerikansk infanteridivision i Korea-
kriget och ”översatte” det till en svensk 
fördelning. På liknande sätt bör man kunna 
med stöd av våra tidigare insatser kunna 
göra en godtagbar beräkning av erforderlig 
ammunition för varje vapentyp, dels vad 
som bör medföras, dels vad som bör finnas 
tillgängligt för ersättning.

1  European Defence Agency
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Krav på ammunitionen
Genom de höga säkerhetskrav som efter 
hand utvecklats för våra insatsförband bl a 
vad gäller skydd är kraven på ammunition 
höga.

Dessa är bl a definierade i NATO stan-
dards s k STANAG vilka utvecklas i 
NATO:s arbetsgrupper som AC 226, AC 
227 och MSIAC vad gäller ammunition 
och i AC 326 och AC 327 vad gäller 
vapensystem. Vidare framtar EU genom 
European Committee for Standardization 
(CEN) en standardiseringshandbok för 
försvarsmateriel, där man just i dagarna 
startar upp en arbetsgrupp för ammunition 
och två för livslängdsarbete.

Vid såväl utveckling som vid nu på-
gående certifiering av NBG-ammunition 
skall NATO:s krav följas. Ett väsentligt 
NATO-krav är IM (insensitive munition) 
där nu FMV lämnat Försvarsmakten ett 
förslag till policy. Genom att insatsför-
banden kan komma att hantera ammuni-
tionen i annat klimat och på annat sätt än 
vad var tänkt då den utvecklades måste 
certifieringen genomföras med aktuella 
krav. Till det kommer att på grund av det 
ammunitionssäkerhetsarbete som utfördes 
på 1970 och 1980-talen ställer vi i Sverige 
vissa krav som ej återfinns i t ex NATO:s 
krav. Ett sådant är ”spaltkravet” som skall 
förhindra loppbrisad av spränggranat, en 
fråga som nu är aktuell t ex för 8 och 12 
cm granatkastar-ammuniton till NBG. Ett 
annat är det omfattande ”livslängdsarbete” 
vi kräver som bl a utmynnar i ett ammuni-
tionsövervakningsarbete på den ammuni-
tion insatsförbanden medför.

Kompetensfrågor
Man har inom EU konstaterat att kom-
petensen inom området ”Energetiska 
material” nedgått till en nivå som är säker-
hetskritisk. Av den anledningen genomför 
man ett projekt ”EUEXCERT” som bl a 
framtagit en standard för kompetenskrav 
som bör tillämpas inom såväl det militära 
som det civila området. Försvarsmakten 
och FMV bör då använda dessa kompe-
tenskrav i sina befattningsbeskrivningar 
och i sin utbildning.

Nu sker en nedskärning av såväl För-
svarsmakten som dess stödorganisationer, 
inte minst berörs personal som handhar 
ammunition och frågor kring dessa. Det 
är då väsentligt att bevaka att säkerheten 
ej kommer i kläm.

Systemhus
I samband med Försvarsmaktens omorga-
nisation har föreslagits att försvarsindu-
strin i form av ”systemhus” skulle ta över 
ansvaret för t ex ammunitionen. Frågan är 
om systemhusen skall svara för förråds-
hållning, transport till användning och am-
munitionsövervakning. Hur ”långt fram” 
skall systemhusen driva verksamheten 
och när tar Försvarsmakten över ansvaret 
och på vilket underlag skall beslut tas  om 
användning (BOA)? Detta är väsentliga 
frågor att klara ut.

Sammanfattning
Utgående från det som sagts ovan lämnar 
jag här förslag till frågor som behöver yt-
terliggare klarläggas.
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Beräkningsmetoder och beräk-
ningsunderlag för den ammuni-
tionsutrustning våra insatsförband 
bör medföra.
Utgående från detta beräkna erfor-
derlig transportkapacitet vid insats 
och för ersättning.
Inrikting av ammunitionsutveck-
lingen knuten till bl a EDA LTV.
Kravsättning vid certifiering och 
beslut om användning och dess 
knytning till pågående standar-
diseringsarbete där svenska krav 
bör tillgodoses i NATO:s och EU:s 
arbete.

•

•

•

•

Ev systemhusansvar inom am-
munitionsområdet och hur För-
svarsmakten tar över ansvaret före 
insats.
Bättre klarläggande av hur ammu-
nitionsövervakningen bör genom-
föras vid insatsförbanden.
Samordning av säkerhetsarbetet 
inom den militära och den civila 
delen under Försvarsdepartementet 
bl a med utnyttjande av EUEX-
CERT och därmed KCEM.

•

•

•


