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Det fanns under kalla kriget motiv
för kraftsamling av marinens stri-
dande förband till Östersjön för

invasionsförsvarsuppgifter. Uppgifterna
innebar även behov av uthålliga och skyd-
dade baser. I dag saknas dessa motiv.  Ut-
vidgningen av NATO och EU våren 2004
är den största strategiska förändringen för
Sverige sedan andra världskriget. Hot-
bilden har ändrats och består i dag av
terrorhot mot ekonomiska, tekniska, miljö-
mässiga och politiska värden i ett integre-
rat Europa. Marinen bör anpassas för att
möta  dessa hot i den maritima miljön, så-
väl nationellt som internationellt. Parallellt
måste de marina förbanden behålla en all-
sidig förmåga att kunna möta okända fram-
tida hot. Försvarsbeslutet i december 2004
bör styra mot en ny struktur i den marina
organisationen.

Efter terroranfallet mot USA den 11 sep-
tember 2001 vidtogs kraftfulla åtgärder för
skydd av flygtrafiken. Ett år senare antog
även Internationella sjöfartsorganisatio-
nen, IMO, regler om förbättrat skydd mot
terrorism. Reglerna är omsatta i en EG-för-
ordning från mars 2004, som i sin tur utgör
underlag för regeringens proposition om
ändring och tillägg i lagen om sjöfarts-

skydd (Prop 2003/04:106, 2004-04-07). Det
nya regelverket innebär i stora drag att
kontroll- och skyddsåtgärder för sjötrafi-
ken kan genomföras på likartat sätt som
för flygtrafiken. I Sverige har Sjöfartsver-
ket, Rikspolisstyrelsen och Kustbevak-
ningen tilldelats olika ansvarsroller. För-
svarsmakten och marinen skall endast
samverka.

 Regeringen har i propositionen inte be-
aktat de förslag som ställdes i den svenska
11 september-utredningen (SOU 2003:32,
mars 2003). Den särskilde utredaren, justi-
tierådet Johan Munck, anförde i utred-
ningen att Polisens och Kustbevakning-
ens möjligheter att ingripa mot våld från
fartyg, våldshandlingar i luften och under
vattnet är begränsade. Detta gäller även
vid mindre terroristangrepp. Utredningen
föreslog att polis och kustbevakning skulle
begära hjälp från Försvarsmakten i sådana
situationer.

Det nya regelverket för sjöfartsskydd
var under slutbehandling när attentatet
mot tågtrafiken i Madrid inträffade våren
2004. Händelsen innebar att EU samlade
sig till ytterligare kraftfulla åtgärder för att
öka transportsäkerheten. Färjetrafik, con-
tainertrafik och oljetrafiken till sjöss och i
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hamnar uppmärksammades särskilt. EU:s
stats- och regeringschefer antog den 26
mars 2004 en deklaration som innebar in-
rättande av en särskild antiterroristkoor-
dinator och utveckling av en solidaritets-
klausul. Den innebär att EU-länder skall
kunna ge varandra assistans vid terror-
angrepp och därvid kunna använda alla
tillgängliga resurser, inklusive militära en-
heter.

Sverige är i princip det enda europeiska
land som inte har regler för att hantera ter-
rorism med militära medel. Det medför den
absurda situationen att svenska förband
skall kunna lösa antiterroristuppgifter i in-
ternationell tjänst, men får inte göra det i
Sverige. Eftersom försvarsberedningen i
sina rapporter anför att terroristhotet är det
allvarligaste hotet mot Sverige, och då
Sverige har anslutit sig till solidaritets-
klausulen, måste det svenska regelverket
justeras.

Terroranfall insätts överraskande. Skydd
mot sådana anfall måste finnas på plats i
våra viktigaste områden och ha hög be-
redskap. Terroranfall mot svenska import-
och exportvärden på köl och i hamnar kan
med små medel, till exempel några enstaka
sjöminor, ge stor effekt och förödande kon-
sekvenser för Sveriges försörjning. Nä-
ringslivets krav på leverans ”just in time”
kan innebära att avbrott i varuleveranser
till eller från hamn tvingar industrier att efter
kort tid stoppa produktionen. Ett längre
avbrott tvingar fram friställningar. Oavsett
vilken myndighet som har tilldelats huvud-
ansvar för sjöfartsskyddet, kräver terrorist-
hotet samordning mellan flera myndighe-
ters resurser och att motåtgärder är sam-

övade. Marinen har en given roll i dessa
samordnade, förberedda och förövade
motåtgärder. Det är en fråga om Sveriges
trovärdighet att kunna upprätthålla sin
integritet i ett internationellt samspel. Des-
sa operativa krav bör vara ett grundläggan-
de ingångsvärde vid övervägande om mari-
nens grundorganisation.

Den mest intensiva sjötrafiken äger rum
i Västerhavet, med Göteborg som norra
Europas största hamn. Göteborgsregio-
nens hamnar har avgörande betydelse för
Sveriges varuförsörjning och har därut-
över internationell betydelse som transito-
hamnar för länderna i vårt närområde.
Medan Göteborg är pivå för transporter
för hela den svenska industrin, är övriga
svenska hamnar i huvudsak avsedda för
lokal godshantering. Detta faktum styrks
av tillgänglig hamnstatistik, som bland
annat ger följande jämförelsetal mellan
Göteborg och Stockholm:

Godsomsättning 6:1
Petroleumprodukter 15:1
Containrar 20:1

Den viktigaste utgångspunkten för över-
vägande om marinens framtida organisa-
tion bör därför vara:

Vilken lämplig avvägning bör göras för
att svara mot de operativa kraven för
marina förband i Västerhavet och för
internationella uppgifter i förhållande
till produktionsförutsättningar i Öster-
sjön, i en process med stora krav på eko-
nomiska besparingar?

• En första förutsättning är självklarheten
att de stridande insatsförbandens kärn-
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verksamhet är viktigast. Det innebär att
radikala besparingsgrepp måste tas i
stödorganisationen.

• En andra förutsättning är att lokalise-
ringen i fred är lämplig för bra värnplikts-
försörjning och befälsrekrytering.

• En tredje förutsättning är att utbild-
ningsförutsättningarna både för natio-
nell och internationell verksamhet är
goda och miljömässigt anpassade för
långsiktig verksamhet och framtida krav.
Detta innebär att marinens förband i fred
bör lokaliseras i integrerade garnisoner.

• En fjärde förutsättning är att lednings-
förhållanden anpassas till de operativa
kraven i internationell miljö. De natio-
nella maritima uppgifterna bör också
ofta kunna samövas med de civila orga-
nisationer och myndigheter som akti-
veras vid insatser eller katastrofer i den
maritima miljön.

Nedan följer analys och förslag för att inne-
hålla förutsättningarna.

Radikala besparingar i
stödverksamheten
En Stockholmsbas och en Karlskronabas
har hittills vidmakthållits med Muskö- och
Karlskronavarvet som producenter av kva-
lificerat fartygsunderhåll. Runt de båda
varven har under mer än 50 år byggts upp
en marin basorganisation med tusentals
anställda officerare och civila. Det är i dag
en dyrbar och omodern form av logistik,
där resurser hålls i beredskap i stället för
att utnyttjas optimalt. Fortfarande syssel-
sätter basorganisationen mer än tusen mi-
litära och civila befattningshavare. Förändr-

ing vid övergång till insatsförsvar har en-
dast skett genom att vissa logistikuppgifter
har överförts till FMLOG, som är en central-
styrd – ej konkurrensutsatt – underhålls-
organisation för Försvarsmakten.

De marina förbanden skall kunna upp-
träda i hemmafarvatten och internationellt
långt utanför Sveriges gränser. Den nuva-
rande basorganisationen är otidsenlig för
dessa uppgifter. Erfarenheter såväl av lo-
gistik vid amerikanska och brittiska styr-
kor verksamma i internationella uppdrag
som hos den civila sjöfarten bör utnyttjas
för att utforma en effektiv logistikorgani-
sation.

Gemensamt för internationella erfarenhe-
ter är att den framåtriktade logistiken mot
befintliga enheter upphandlas på den civila
marknaden med direkta försörjningslinjer
från industrin till enheterna. Ägarna av han-
delsfartyg – eller staten som huvudman för
militära förband – kan få underhåll expedie-
rat till sina enheter, oavsett var i världen
dessa befinner sig. Ägarna behöver inte ha
egna kostnadskrävande verkstäder, förråd
eller transportorganisationer. Underhålls-
verksamheten blir konkurrensutsatt med
minskade kostnader som följd.

Ägarna tecknar avtal med civila företag
som ansvarar för materielunderhållet. Det
är fullt möjligt att ge ett privat företag upp-
drag att sköta ett militärt typförbands ma-
terielförsörjning, underhållsplanering, un-
derhållsproduktion, materielmodifiering och
utbildning av personal för underhållsverk-
samhet. Rutinmässiga underhållsåtgärder
vid förbanden genomförs av en liten
förbandsanknuten underhållsorganisation,
som främst består av militära tekniker.
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Sveriges medlemskap i EU medför utökat
försvarssamarbete. Försvarsmaktens ma-
teriel måste fungera tillsammans med and-
ra länders. Den svenska försvarsindustrin
får i högre utsträckning konkurrera med
andra industriföretag. Försvarsmateriel
kommer att anskaffas samordnat med and-
ra nationer. Samma standardkomponenter
kommer att utnyttjas. Den internationella
försvarsindustrin väntas ansvara för mate-
rielens utveckling, större modifieringar och
utbildning av den personal som skall hante-
ra materielen. Detta gäller för både enskilda
vapen  – som  torpeder, robotar eller radar-
utrustningar –  och sammansatta system
som fartyg, flygplan eller stridsfordon. När
materiel beställs, avtalas även om flödet
av materiel direkt till förbanden, om utbild-
ning av personal och om lagerhållning och
beredskap. I detta system behövs ingen
marinbas.

Ordet marinbas leder tankarna till under-
stöd av stridande förband. Ordet var rele-
vant under tiden för invasionsförsvar med
skyddade anläggningar och förråd och
med fartyg som skulle rustas och mobili-
seras. Till marinbasen knöts även opera-
tiva uppgifter som övervakning av sjö-
territoriet, incidentberedskap och ledning
av operativa förband. Delar av dessa upp-
gifter har i insatsförsvaret överförts till an-
nan organisation (OPIL). Kvarstående
uppgifter, främst sjöövervakningen, har
ingenting med bastjänst att göra.

 I anslutning till baserna genomförs även
utbildningsproduktion. Vid örlogsskolor
utbildas blivande besättningsmän i yrkes-
grenar som elektro, maskin, IT, mekanik,
fordon, förplägnad m m. Denna marina

skolverksamhet har fortsatt, trots reformer-
ingen av det svenska skolsystemet med
yrkesinriktade utbildningslinjer på gymna-
sienivå inom definierade branscher. Med
bättre uttagning av yrkeskunniga värn-
pliktiga kan stora delar av det marina skol-
systemet avvecklas. Utbildning av värn-
pliktiga för uppgifter vid basbevaknings-
och bassäkerhetskompanier bör genomfö-
ras samordnat inom marinen tillsammans
med amfibieförband och inte isolerat vid
marinbas.

De stora besparingarna i en minskad
marin organisation  kan åstadkommas ge-
nom övergång till modern logistik. Nuva-
rande underhållsorganisation arbetar i tre
nivåer, A-, B- och C-nivå. Verksamheten
på den centrala C-nivån bör reduceras ge-
nom att utnyttja nätverksbaserad logistik,
som upphandlas från den civila industrin.
Verksamhet vid verkstäder, förråd, militär-
restauranger, hantering av standardmate-
riel såsom fordon bör privatiseras.

Den förbandsanknutna A-nivån bör be-
hållas. Yrkeskunniga värnpliktiga rekryte-
ras för uppgifter på A-nivå. Specialistut-
bildning genomförs vid civila skolor och
vid industrin. Utbildning i militära ämnen
samordnas inom marinen. B-nivån bör av-
skaffas. Det är B-nivån som hittills har
motiverat vidmakthållandet av marinbas-
begreppet. Det har redan konstaterats att
marinens fartygsunderhåll genomförs
30 procent billigare vid konkurrensutsatta
civila varv jämfört med B-underhåll vid ba-
serna.

En invändning som har framförts är att
kompetensskäl eller sekretesshänsyn inte
tillåter hantering av t ex robotar, torpeder
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och minor vid civila företag. Det är en all-
varlig missuppfattning. Den civila indu-
strin har utvecklat och producerat materi-
elen, har hög fackkompetens och sekre-
tessavtal med försvaret inom aktuella sak-
områden.

För att fredsmässigt kunna operera med
örlogsfartyg krävs däremot militära förtöj-
ningsområden. Förtöjningsområdena mås-
te ha en anpassad infrastruktur som tillgo-
doser säkerhet, logistik och kommunikation.
Om de är belägna i anslutning till en militär
garnison erhålls samordningsvinster.

Slutsatsen blir att Marinbaserna Ost och
Syd bör läggas ned. Den marina logistiken
upphandlas på den civila marknaden. Mi-
litära förtöjningsområden behålls i Hårs-
fjärden och i Göteborg. Detta täcker beho-
vet att kunna operera med fartygsförband
i Östersjön och Västerhavet.

Personalförsörjning
Personalförsörjningen är en nyckelfråga
som måste påverka överväganden om ma-
rinens grundorganisation. Frågan sönder-
faller i två delar: värnpliktsförsörjning och
befälsförsörjning. För båda försörjnings-
frågorna måste storstadsregionernas kraft
utnyttjas i form av stor befolkning, mång-
facetterat näringsliv, mångfald i yrkesva-
let, tillgång till kvalificerad utbildning,
möjlighet till växling mellan militär och ci-
vil sysselsättning, yrkesval för närmaste
anhöriga, barns skolgång m m. Med bra
utbildningsbetingelser i marin miljö i när-
het av våra två största befolkningsområ-
den är det naturligt att marinens personal-
försörjning baseras på Stockholms- och
Göteborgsregionerna.

Det föreligger en påtaglig skillnad i struk-
turen på näringslivet i de båda regionerna.
I Göteborgsregionen är antalet anställda
inom industrin relativt sett mer än dubbelt
så stort. I Stockholmsregionen är högre
tjänstemän överrepresenterade med ca
75 procent. Konkurrensförhållanden inom
yrkeslivet i Stockholmsregionen är inte till
fördel för befälsförsörjningen. Göteborgs-
regionen har bättre förutsättningar inte
minst för marina förband med stor del av
befolkningen sysselsatt inom sjöfarts-,
varvs- och fiskerinäring och med möjlig-
het till samarbete med Ericssons för-
svarsindustri och Chalmers tekniska hög-
skola för forskning och utveckling inom
den maritima verksamheten.

  En viktig faktor vid övervägande om
var kraftsamlingen bör läggas för den rela-
tivt personalintensiva amfibieutbildningen
och utbildning av minröjningsförband är
arvet efter tidigare nedläggningar av mili-
tära etablissemang. Medan Stockholms-
regionen för närvarande har åtta freds-
förband för värnpliktsproduktion finns i
Göteborgsregionen endast ett, Amf 4. Det
innebär att antalet tjänstgörande värnplik-
tiga i Göteborg är mindre än 20 procent av
antalet i Stockholm. Antalet försvarsan-
ställda i Göteborgsregionen uppgår till
mindre än 10 procent av motsvarande an-
tal anställda i Stockholm. Praktiskt taget
varje stockholmare kan göra värnplikt i
hemmaregionen medan detta förhållande
endast gäller för en fjärdedel av uttagna
göteborgare. En nedläggning av Göte-
borgs garnisons enda kvarvarande freds-
förband torde innebära att militär aktivitet
utplånas i den region i Sverige som har de
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bästa förutsättningarna för personal-
försörjning av marina förband.

Slutsatsen blir att bästa personalförsörj-
ning  åstadkoms om Göteborg  prioriteras
i marinens grundorganisation för produk-
tion av amfibieförband och minröjnings-
förband. En integrerad organisation mel-
lan dessa förband överensstämmer även
med de operativa kraven.

Utbildningsförutsättningar
Göteborgsområdet har utomordentligt
goda förutsättningar för utbildning av
amfibieförband och minröjningsförband.
Tidigare studier styrker detta påstående.
Västkustens skärgård är robust. Det finns

stort urval av övningsområden för utbild-
ning i kompani- och bataljonsförband som
uppfyller kraven på miljöhänsyn. Övnings-
områdena är lätt åtkomliga med korta
transportsträckor från Käringbergets ka-
sernområde, som är beläget i omedelbar
närhet av Göteborgs storhamn. Den ma-
rina verksamheten hindras inte vintertid
av is. Salthalten i vattnet överensstämmer
med de krav på träning som föreligger för
internationella uppgifter. Utbildningen kan
bedrivas i en för marinen integrerad orga-
nisation. I denna organisation bör även
ingå en ytstridskomponent för att svara
mot de operativa kraven och för samträ-
ning av integrerade marina förband för in-

Amfibieförband övar landstigning i Bohuslän. Västkustens skärgård är robust
och erbjuder goda utbildningsbetingelse, bl a med hänsyn till miljön, hävdar
artikelförfattarna. Foto: Försvarets Bildbyrå/Lasse Sjögren



47

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT

ternationella uppgifter.
I ett långsiktigt perspektiv med framtida

krav på marinens förbandsproduktion har
Göteborgsområdet lika bra eller bättre
utbildningsförutsättningar jämfört med
Stockholmsområdet, bättre förutsättningar
för kostnadseffektiv underhållsverksam-
het och bättre förutsättningar för per-
sonalförsörjning. Övervägande om fram-
tida grundorganisation bör inriktas på att
skapa två integrerade marinorganisationer
– en  i Göteborg och en i Hårsfjärden. Or-
ganisationerna kan ha olika profil beroende
på de operativa kraven och att omorga-
nisation måste ske med ett minimum av in-
vesteringar.

Det har under hand framkommit att
kasernområdet på Rindö för Amf 1 inte kan
överges eftersom detta skulle medföra ökat
investeringsbehov vid andra utbildnings-
enheter. Som stöd för att vidmakthålla
Amf 1påstås att studier har visat, att ut-
bildningsanordningarna på Rindö ger
bästa utbildningseffektivitet, bl a anses
tillgång på simhall och utbildnings-
simulatorer vara styrande. Dessa synpunk-
ter är utomordentligt kortsynta. I ett längre
perspektiv kommer Amf 1 på Rindö att be-
höva avvecklas som militärt etablissemang.
Regementet ligger för långt tillbakadraget
i förhållande till övningsområden som av
miljöskäl finns i ytterskärgård. Det medför
orimligt långa transportsträckor från rege-
mentet, alternativt dyrbar ytterförläggning.

Operativa skäl, personalförsörjningsskäl
och behovet av samtrimning av integre-
rade marina enheter för internationella upp-
gifter bör i stället styra överväganden med
innebörd att simulatorer kan flyttas och

att simhallen på Berga kan utnyttjas i en
integrerad marin organisation lokaliserad
till Hårsfjärden. För att man inte skall få
oöverstigliga investeringskostnader flyt-
tas endast en del av verksamheten, medan
befintlig amfibieproduktion behålls i Gö-
teborg.

Slutsatserna blir att två marinintegrerade
förbandsproducerande etablissemang
svarar mot kraven på en framtida marin
organisation. Dessa lokaliseras till Göte-
borg och Hårsfjärden. Produktion av amfi-
bie- och minröjningsförband har tyngd-
punkten i Göteborg;  ytstrids- och ubåts-
förband har tyngdpunkten i Hårsfjärden.
Tillsammans ger det de bästa och mest all-
sidiga utbildningsbetingelserna året runt
för svenska och samövande utländska far-
tyg och möjliggör förutsättningar att
beredskapshålla insatsstyrkor för interna-
tionell verksamhet i isfria vatten.

Ledning
Marin ledning bör organiseras efter
NATO-standard. Nationellt måste Maritime
Component Commander (MCC) vara sam-
grupperad med Air Component Comman-
der (ACC) för att möjliggöra den nödvän-
diga samordning av flyg- och marinstrids-
krafter som krävs i modern strid. Interna-
tionellt ingår normalt en flygkomponent i
MCC.

Nationell sjöinformation med hög upp-
lösningsgrad är nödvändig för kontroll av
våra omgivande havsområden och för att
kunna möta en breddad hotbild. Den mili-
tära sjöinformationen organiseras under
MCC i Uppsala. Redundans skapas genom
att behålla en personalstark sjöinforma-
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tionscentral i Göteborg, samgrupperad
med den nationella sjö- och flyg-
räddningscentralen. Dessa centraler ut-
nyttjas för samordning, utnyttjande av
gemensamt nätverk mellan maritima myn-
digheter och utgör ledningscentrum vid
övningar för insatser vid olyckor, inci-
denter och katastroftillstånd. Detaljupp-
följningen av sjötrafiken i Öresund bör be-
slutas i samråd med danska myndigheter.

Förslag till marin organisation
Ytstridsförband organiseras i två flottil-
jer, en med huvudinriktning ytstrid och
en med huvudinriktning minkrig.
Ytstridsflottiljen förläggs till Hårsfjärden
med ett mindre förband i Göteborg.
Minkrigsflottiljen förläggs till Göteborg
med ett mindre förband i Hårsfjärden.
Ubåtsförbandet koncentreras till Hårs-
fjärden.

Helikoptrar med sjöoperativa uppgifter

MCC
Uppsala
inklusive

Sjöinformation

Ub-flottilj
Hårsfjärden

Amf-regemente
Göteborg
del Berga

Militärt
Förtöjningsområde

MinK-flottilj
Göteborg

del

YS-flottilj
Hårsfjärden
del Göteborg

Marin stridsskola
(MSS)
Berga

Militärt
Förtöjningsområde

koncentreras till Hårsfjärden. Säve som
detachement bevaras för att åstadkomma
samträning med marina förband för inter-
nationella uppgifter. Säve detachementet
består också av räddningshelikoptrar.

Amfibieutbildning koncentreras till Gö-
teborg, kustjägarutbildningen förläggs till
Berga och integreras med utbildningen av
basjägare. Amf 1 läggs ned.

Örlogsskolorna slås samman med amfi-
biestridsskolan till Marinens stridsskola
(MSS) och koncentreras till Berga.

Marinbaserna Ost och Syd läggs ned.
Militära förtöjningsområden behålls i Hårs-
fjärden och Göteborg. Bevakning och in-
frastruktur inom militära förtöjningsom-
råden samordnas under respektive garni-
sonschef.

Försvarsbeslutet 2004 bör formuleras
för att marinens framtida organisation kan
anpassa till ovanstående struktur.

Marin struktur
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KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT

The Future Organisation of the Swedish Naval Forces

The enlargement of  the EU and of NATO
in the spring of 2004 is the most important
strategic change as far as Sweden is
concerned since World War II. The pano-
rama of threats against security is no
longer dominated by a possible invasion
across the Baltic Sea. Instead, the main
threats are constituted by possible acts of
terrorism against economic, technical,
environmental and political values in an
integrated Europe. The Swedish Navy must
adjust to meet the new threats in the mari-
time sector and aim at a new force structure.
The need for concentration of naval forces
in the Baltic with defensible and sheltered
bases no longer exists.

The most intensive sea traffic route runs
along the west coast, and Göteborg being
the largest port in Northern Europe is
therefore of vital importance for the supply
of goods to the whole of Sweden. Further-
more, the ports in the Göteborg region
have international significance as transit
ports for adjacent countries.

The basic requirements for the future
naval structure are to prioritise the fighting
units, cut the support organisation, get
good recruitment conditions, meet envi-
ronmental demands, adjust command
functions to maritime tasks nationally as
well as internationally and, in cooperation
with civilian authorities, take part in pract-
ice operations against terrorists to avert
catastrophes in the maritime environment.

In order to save money naval bases can
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be replaced by a civilian logistic system
like in other western countries, and where
maintenance and supply can be delivered
wherever the forces are deployed. Favour-
able conditions for personnel recruitment
will be found in the large cities, with less
concentration of military units, however,
in the Stockholm area. Good training and
exercise areas are found in Göteborg and
in the outer Stockholm area, but with ice
restrictions in the latter area.

Thus the naval force should be reor-
ganized to the following structure:

The surface flotilla should be located in
Horsfjärden with a detachment in Göte-
borg. The mine warfare flotilla should be
located in Göteborg with a detachment in
Horsfjärden. The submarine flotilla should
be concentrated in Horsfjärden together
with naval helicopters. The Säve helicopter
detachment should be kept for naval
training and for search and rescue opera-
tions. The training of amphibious troops
should be concentrated in the amphibious
regiment in Göteborg, coastal rangers
should, however, have their training at
Berga. The Vaxholm amphibious regiment
should be disbanded. The various naval
schools should be integrated into one
Naval Combat School placed at Berga.
Naval bases East and South should be
disbanded and replaced by a modern
civilian logistic system. Military harbours
are to be maintained in Horsfjärden and in
Göteborg.

Summary


