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Ofrånkomligt att minska Göteborgs marina försvar 

 

Överbefälhavaren redovisade på torsdagen sin syn på den marina organisationen i 

Göteborg med flera frågor för Försvarets fredsorganisationsutredning, FFU. Det 

skedde vid en två timmar lång föredragning. General Synnergren vidhåller att 

det av främst ekonomiska skäl är ofrånkomligt att minska den marina 

organisationen i Göteborg.  

öB förordar en nedläggning av Älvsborgs kustartilleriregemente KA. 4, 

Detta sammanfaller med hans operativa syn på det militära hotet mot 

Västkusten, Marinens Radarskola skulle ligga kvar på KA 4:s område, 

liksom en utökad, för försvaret gemensam medicinalskola. Till 

Käringberget skulle även Värnpliktskontor Väst flyttas från Säve.  

General Synnergren har inte tagit ställning var kustartilleriets befälsskola 

- nu knuten till- KA 4lämpligen bör förläggas. Den nöten får knäckas av FFU 

i samråd med chefen för marinen. Denne får troligen också föreslå  

hur en minskning av den marina varvskapaciteten i Göteborg som öB 

bedömer nödvändig skall i detalj företas.  •  

- öB anser det absolut ofrånkomligt att minska marinens organisation med 

minst ett kustartilleriregemente, säger chefen för försvarsstabens 

organisationsavdelning, kommendörkapten Göran Wallen till G-P. 

Förmodligen kommer det inte att räcka med detta. Utöver ekonomiska 

motiv grundar sig öB:s syn på att marinens krigsorganisation krymper samt 

en väntad nedgång i tillströmningen av Värnpliktiga om ett antal år.  

- Marinens krigsorganisation minskar kraftigt de närmaste åren. Från 1987 

stupar kurvan över svenskar i värnpliktsåldern nedåt. Boven i dramat är 

den sjunkande nativiteten. Riktigt allvarligt blir det inpå 1990-talet. Då 

minskar värnpliktskadern varje år lika mycket som motsvarar ett 

arméregemente.  

Då om inte förr kan de svenska riksdagsmännen tvingas fundera över om vi 

inte bör införa kvinnlig värnplikt.  

Inom försvarets fredsorganisationsutredning är man medveten om att 



marinen ännu inte har slutfört sina undersökningar om förläggnings- och 

utbildningsförhållanden i Karlskrona, en faktor som har stor betydelse när 

KA 4:s öde skall avgöras FFU fortsätter emellertid sitt arbete ”som 

vanligt” och avgör inte nu hur man skall ställa sig om marinchefens 

utredningar drar ut på tiden. 

 

Försvarsminister Erik Krönmark väntas i mitten av februari besöka 

Göteborg för att på ort och ställe studera de problem som är förknippad 

med en inskränkning av den marina verksamheten i rikets andra stad och 

en eventuell nedläggning av KA 4. 

 

Flygvapnets fredsorganisation och den hata känslig frågan om vilken 

flygflottiljs som står i tur att avvecklas kommer att bli föremål för 

särskilda föredragningar och sammanträden 

 
Lars Borgström  

 


