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I mitten på april sammankallade beredskaps och 

genomföraravdelningen på MKV-staben, personal ur Radarskolan, 

LV 6 och 48 ptrbdiv för att diskutera möjligheter för respektive 

förband att genomföra redan planerad verksamhet och övningar i 

samordning med varandra. 

Bonuseffekterna skulle bli samordningsträning, möjlighet att lära 

känna andra förbands sätt att verka samt att känna att samtliga 

förbands verksamhet hänger ihop dvs var och en är en viktig länk i 

kedjan för att lösa större uppgifter under en tillspetsad situation i ett 

krig eller krigsläge. 

En grundförutsättning skulle vara att genomföra redan planerad och 

budgeterad verksamhet varför extra kostnader ej skulle komma att 



uppstå, därav namnet "COSTA GRATIS". 

Under planeringsarbetet framkom följande möjligheter: 

Flygvapnet (F6 KARLSBORG) kunde genomföra attackföretag mm mot 

vårat område mot mål som vi anvisade. Denna verksamhet från FV sida 

skulle för oss vara kostandsfri eftersom FV redan inplanerat dylik 

verksamhet dock i annat område. 

LV6 som sedan tidigare planlagt LV-skjutning i norra Bohuslän kunde 

gruppera samt skjuta med en LV pluton från GÖTEBORGS södra 

skärgård. 

Delar ur Radarskolans stabspluton som sedan tidigare planlagt att 

genomföra beredskapsutbildning i artilleri v 21 kunde genomföra 

skjutning med lätt batteri samt bemanna en signalstation i GÖTEBORGS 

södra skärgård. 

48 patrullbåtsdivisionen kunde tänka sig att öva basering, eskortering 

samt strid. 

Marinens sjukvårdsskola kunde tänka sig att upprätta en 

hållplatstropp. 

KB elever ur flottan och PB ur flygvapnet som utbildas på radarstation 

PS 870 på radarskolan kunde ge kontinuerliga luft och 

ytlägesrapporter till stridsledningscentralerna. 

Samtliga inblandade "tände" på detta nya sätt att samverka 

mellan vapenslag, skolor och förband för att kunna , göra en bra 

övning av större mått utan extra kostnad. 

Lämplig övningstid bestämdes till tisdag-torsdag vecka 21. 

Under resten av april och maj fram till V 21 arbetades det flitigt med 

att förbereda övningen. 

På Radarskolan organiserades övningsledning, brigadstab samt 2 st 

bataljonscentraler bemannade av elever från KAS och OHS. KHS: HK 

46 elever, blivande kaptener, KHS SK/AK 2 elever, OHS 6 elever, vpl 



betjäningspersonal ur stabspluton samt 9 st stabsassistenter från 

Stabssambandsskolan i ENKÖPING. För de kvalificerade eleverna 

från KAS (Kustartilleriets stridsskola) var huvudsyftet med 

övningen chefsträning 

 

 

 

inom spärrbataljons ram. Bättre resurser kunde man ej önska sig 

dvs riktiga förband att leda radarskolans nya specialanpassade 

ledningsutbildningsanläggning med stridsledningscentraler, 

sambandscentraler, stabs-arbetsutrymmen samt som handledare 

yrkesbefälet på radarskolan. 

Beredskaps och genomföraravdelningen på MKV-staben sände ut 

grundförutsättningar för övningen i god tid samt kontinuerliga 

orienteringar veckorna fram till övningens början. 

Måndag 18 maj grupperar LV-plut från LV 6 i GÖTEBORGS södra 



skärgård. På kvällen utför hem värnsförband i aktuellt område 

bevakningsuppdrag. På kvällen genomförs också stabsbearbetning och 

orderarbete av elever ur KAS. 

Tisdag 19 maj 

går startskottet för övningen. Under tis- 

dagen genomförs sjötrafikkontroll, 

inloppsbevakning, attackanfall från flyg- 

vapnet, sjöfrontsstrid, LV-skjutning samt ubåtsjakt. 

Onsdag 20 maj 

genomförs minlastning, minering samt eskortering sverksam het. 

Torsdag 21 maj 

genomförs attacksamverkan FLOTTAN-FV och KA-FV, samt 

sjömålsstrid med bl a artilleriskjutning från lätt batteri. Då 

övningen "summeras" konstateras att den blivit en succé som är här 

för att stanna dvs samtliga inblandade väl mött v 21 1993. 

PS. 

Vid slutgenomgången konstateras också att övningen kanske bör byta 

namn till "COSTA NÄSTAN GRATIS". 

Hans Tönnvall C Stabsbatt vid Ka RadarS 


