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KA 4 och Västkustförsvaret 

 
Försvarets fredsorganisationsutredning, FFU, har som väntat föreslagit att 

Älvsborgs kustartilleriregemente KA 4, skall  bevaras. Det är ett 

välkommet besked i den pressade sysselsättningens t idevarv .  En rad 

värnpliktssociala problem undviks och den manliga göteborgsungdomen 

slipper hamna i strykklass när det gäller möjligheterna att göra värnplikt i hem-

orten. 

Det starkaste skälet att ha kvar KA 4 är emellertid dess nyckelroll i 

försvaret av Västkusten. 

Som beredskapsförband 

utgör det en "sköld" 

framför inloppen till flera 

vitala hamnar. Vid en snabbt 

uppblossande konflikt är KA 

4 väl skickat att i olika 

avseenden underlätta en 

kraftsamling av 

stridskrafter till Västra 

Sverige. 

 

Färre vpl? 

Det är inte alldeles säkert att FFU:s uppfattning blir bestående på lång sikt. 

Väl känt är att både ÖB och marinchefen hade velat lägga ned KA 4 med 

nuvarande ekonomiska ram för försvaret. Man har bl a åberopat det 

krympande behovet av värnpliktiga inom marinen. 

En viss överutbildning måste anses vara godtagbar, både ur social synvinkel 

och med tanke på krigsorganisationen. Resonemanget att "toppfyllda 

förband" är mest rationella häller inte streck inom kustartilleriet, där 

sambandet mellan fredsutbildning och krigsuppgift är mer framträdande än 

annorstädes inom försvaret. 

Strömlinjeformningen av stabs-och förvaltningsorganisationen i Göteborg 



kommer sannolikt att visa sig fördelaktig. Da 190 tjänster som skall bort 

tål förvisso att ytterligare dryftas men den grundläggande tankegången är 

riktig. 

För få fartyg 
Vi ifrågasätter dock om det är klokt att skära ned varvsresurserna i 

Göteborg så kraftigt som planeras. Oavsett det kärva läget på den civila 

varvssidan bör man inte binda sig för en alltför låg marin underhållsnivå. En-

ligt vår uppfattning blir sjöförsvaret på Västkusten betydelsefull för hela 

landets försörjning och beredskap — alltför svagt om i framtiden en handfull 

patrullbåtar blir allt av sjögående enhet& som utgångsgrupperas här. 

Problemen bör angripas i rätt ordning. Innan man binder sig ifråga om resurser 

för underhåll och reparationer, bör en samlad analys av operativa och andra 

försvarsbehov på Västkusten göras med hänsyn till dan dynamiska 

strategiska utvecklingen i vår omvärld. 

FFU:s välgörande förmåga till självständiga bedömningar har utmynnat i 

rekommendationen att Västra värnpliktskontoret skall ligga kvar på Säve 

tillsammans med andra helikopterdivisionen och en baspluton ur flygvapnet. 

Det hade varit huvudlöst och kostsamt att rycka loss Värnpliktskontoret och 

tvinga det över till andra sidan av Göta Älv. 

Medicinalskola 

Som G-P förutspått har FFU inte tagit slutlig ställning till ÖB:s tanke 

att lägga en för försvaret gemensam medicinal-fackskola i Göteborg. Iden 

är god och bör inte förfuskas. Sahlgrenska och Östra sjukhusen har utmärkta 

resurser att ge försvarets högre sjukvårdsutbildning kvalificerat stöd. 

Tillgången på sängplatser är av underordnad betydelse. En hotande brist kan 

avhjälpas genom noggrannare planering av verksamheten vid förband och 

skolor vid KA 4 och Nya Varvet. För övrigt vill vi påpeka att läkare som 

genomgår kurser säkert hellre bor hemma hos kolleger eller bekanta än i av 

Kronan erbjudna kvarter. 


