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KA 4 kvar i någon form Beslut vid månadsskiftet 

Det är sannolikt att Älvsborgs kustartilleriregemente KA 4 blir kvar i någon form, 

säger man på initierat håll till G-P. Detaljer och verksamhetens omfattning spikas 

vid Försvarets freds-organisationsutrednings (FFU) slutsammanträde i slutet av 

april. Det skulle betyda att ut- redningen inte villfar överbefälhavarens önskemål. 

Denne har i färska direktiv till marinledningen utgått ifrån att KA 4 skall 

avvecklas. 

Försvarsminister Eric Krön-mark antydde nyligen att verksamheten 

förmodligen måste dras ned vid ytterligare ett kustartilleriregemente. Det är fo-

ga troligt att det sysselsättningsmässigt ansträngda Karlskrona med KA 2 

drabbas. Blickarna riktas i stället möt KA 1 i Vaxholm. 

Det är emellertid ett önskemål att koncentrera regementet i Karlskrona. KA 2 

verkar f n på tre olika platser i staden. Både i Karlskrona och i Göteborg kommer 

man att slå samman örlogsbasstaberna med kustartilleristaberna. Härigenom sparar 

man i Göteborg in cirka 120 tjänster och i Karlskrona ungefär lika många. 

Det ansträngda sysselsättningsläget i Göteborg uppges jämte värnpliktssociala 

skäl vara främsta anledningen till att utredningen vill ha kvar KA 4. Det anses 

inte meningsfullt att flytta arbetslöshet från en ort till en annan. 

FFU sägs ha kommit fram till att det inte är ekonomiskt lönsamt att lägga 

ned regementet. Däremot tror man att det går att spara pengar på att rationa-

lisera den marina varvsorganisationen i Göteborg. 

Det framhålls, att frågan om varvsresurser, service och underhåll för flottans 

behov är en komplicerad fråga, där man hela tiden måste ta sikte på hur det skall 

fungera i krig. Inom utredningen är man inne på andra lösningar än att repliera 

på Karlskrona- och Musköbaserna, som ÖB föreslagit. 

Försvarsministern anser, att det är nödvändigt med vissa grundläggande 

reparationsresurser på Västkusten redan i fred. Allt pekar på att dessa skall fin-

nas i Göteborg. Därmed är emellertid ingalunda sagt att nuvarande organisation 

skall behållas. Resonemangen går bl a ut på att pröva möjligheterna att utnyttja 

civila resurser. 

FFU:s betänkande skall vara slutjusterat den 8 maj. Det lämnas därefter till 



tryckning. Utredningsresultatet överlämnas till försvarsministern den 5 juni. 
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