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ÖB vill inte att KA 4 räddas kvar 
 

ÖB Stig Synnergren är mycket kritisk mot förslaget att KA 4 i Göteborg 

skall räddas. Med en allt mindre organisation har vi inte råd att driva fem kust-

artilleriregementen, ett måste läggas ned, menar ÖB. 

Både ÖB och marinchefen Bengt Lundvall har i flera år pekat på att KA 4 

är det enda möjliga alternativet i dag. När KA 5 i Härnösand fick vara kvar, 

då Lv 5 i Sundsvall skall läggas ned, ville många att Lv 6 skulle försvinna i 

Göteborg. Av bl. a. värnpliktssociala skäl tog sedan riksdagen. förslaget att 

Lv 6 skulle bibehållas. 

Lv 6, inklusive radarmekanikerskolan utbildar betydligt fler värnpliktiga än 

KA 4, 900 mot 150, därför var det även från försvarets sida mer an-

geläget att rädda luftvärnet i Göteborg. 

Marinens krigsorganisation minskar kraftigt på 80-talet av ekonomiska skäl. 

Antalet värnpliktiga blir minst 1 000 färre 1985 än i dag och då måste ett 

fredsförband försvinna. Beslutet måste tas nu och därför menar ÖB att 

regeringen i  den kommande propositionen även bör lägga ned KA 4. 

Ytterligare 200 tjänster försvinner och ett tiotal miljoner kan sparas per 

år. De värnpliktiga utbildas sedan i första hand vid KA 2 i Karlskrona som får 

renoverade kaserner av flottan. 

ÖB föreslår också att värnpliktskontoret i Säve utanför Göteborg och 

försvarets gemensamma läkarutbildning läggs till KA 4:s relativt moderna 

kaserner. Dyrbara investeringar kan därvid undvikas. 

Rationaliseringen av marinens förvaltning i Göteborg och Karlskrona är ÖB 

och marinchefen överens om. KA 4:s nedläggning tillkommer och i 

fortsättningen blir beläggningen jämnare på fyra förband i stället för 

ojämn på fem. 

Likaså är ÖB helt bestämd när det gäller fallskärmsjägarna i Karlsborg. 

— Deras baracker skall inte renoveras, har vi renoverat slutvärnet i 

fästningen för 44 milj. kr., så skall självklart både de värnpliktiga vid S 



2 och fallskärmsjägarskolan bo där, säger Stig Synnergren. 

Erik Lidén 


