
FÖRSVARSMAKTEN   2009-06-05   19100:50372   
Markstridsskolan  FMR MOUT UtbU GrpPlut       Sid 1 (56) 

 
Utbildningsunderlag 

FMR MOUT Grupp och Pluton 
Försvarsmaktsreglemente  

Militära Operationer i Urbaniserad Terräng 
 

Häfte & DVD 
GRUNDER 

 

2009-06-05 



FÖRSVARSMAKTEN   2009-06-05   19100:50372   
Markstridsskolan  FMR MOUT UtbU GrpPlut       Sid 2 (56) 

 
 
 
FMR MOUT Utbildningsunderlag Grupp och Pluton 
Häfte & DVD GRUNDER 
 
FMR MOUT Utbildningsunderlag Grupp och Pluton Häfte & DVD 
GRUNDER fastställs för försöksvis tillämpning fr o m 2009-06-05. 
 
Underlaget består av detta häfte samt en tillhörande DVD-skiva som 
innehåller instruktionsfilmer, interaktiva prov/studier . 
 
Underlaget har utarbetats av MSS och LG utifrån FMR MOUT remiss 4. 
 
Synpunkter på innehållet kan lämnas till Stridstekniksektionen, MSS 
senast 2009-12-01. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av överste Klas Eksell varvid 
föredragare varit  övlt Per Magnus Nilsson, mj Mats Walldén,  
kn Johan Eklöf, kn Richard Eriksson och kn Johan Litorp. 
 
 
 
Öv Klas Eksell 
Chef Markstridsskolan 
 
 
2009 Försvarsmakten 
Häftet och DVD-skivan är producerad av 
Johan Litorp 
 
Underlaget finns på FM gemensamma server 
N:\MSS\Utveckling\Utveckling av reglementen 2009\FMR MOUT\MSS 
2009-06-05 19100.50372 FMR MOUT Utbildningsunderlag GrpPlut 
 
Underlaget är framtaget för utskrift i B6-format. Vid utskrift i A4-format 
blir texten stor. 
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Det här häftet är ett utdrag ur den kommande FMR MOUT. Att 
ta till sig beskrivningar av rörelser i text kan vara krångligt. 
Därför finns de grundläggande situationerna som 
instruktionsfilm. På skivan finns även ett antal prov som kan 
användas av instruktören som uppfräschning av sina kunskaper 
eller som utbildningskontroll av soldater som genomfört 
grundutbildningen. 
Kopiera programmet till datorerna i er datorsal och genomför 
proven snabbt och enkelt utan att behöva rätta. Soldaten 
skriver efterhand ut de godkända proven. 
 
-Se filmerna på skivan. 
-Gör proven. 
-Häftet klarar en viss nivå av väta. 

/Lycka till 

När grunderna sitter kommer 
improvisationerna att flyta 
automatiskt. 
Slarva inte med grunderna. 
Sakta först, snabbt sedan.  

Följ Grundprinciperna 

1. Farlig riktning 
2. Här och nu 
3. En sak i taget 
4. Tydlighet/följsamhet 

Allmänt 
Inledning 
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Allmänt 
Grundprinciperna 

 
Grundprinciperna gäller enskild soldat, GrpCh, PlutCh. 
 
1. Farlig riktning 
Soldaten skall lära sig att i varje ny situation och miljö 
analysera vad som är farlig riktning för honom just nu.  
Principen bör tillämpas så att 1:an väljer en farlig riktning, i 
regel anfallsriktningen, 2:an skyddar alltid 1:ans ”rygg”, 
d.v.s. ansvarar för annan riktning. Om det finns fler än en 
farlig riktning väljer 2:an den riktning som han upplever som 
mest farlig just då. 
 
2. Här och nu 
Ett hus kan ha många farliga riktningar: dörrar, garderober, 
möbler och fönster. Soldaten skall lösa sin uppgift med 
början så nära sig själv som möjligt. 
Har stridsparet gått in i ett rum skall de i första hand 
koncentrera sig på: 
 
A. Det som finns i rummet, när de konstaterat att inget hot 
  finns där, flyttar man fokus till… 
 
B. Synliga öppningar som leder in i nästa rum. Saknas 

sådana är tex… 
 
C. Fönster nästa hot. Därefter kommer… 
 
D. Det som syns genom fönstret. 

Vet man att det finns en fiende utanför fönstret så skall 
givetvis den riktningen betraktas som farligast direkt. 

 
Övrigt resonemang att tänka på: 

-  Det kommer alltid att vara omöjligt att täcka upp alla 
farliga riktningar. 

-  Någon annan löser det som händer runt omkring, tex 
utanför fönstret, om ni är ett väl samövat förband. 
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Allmänt 
Grundprinciperna 

 
3. En sak i taget 
- Försöker vi två saker åt gången blir det bara 50%. 
 
- Detta innebär bl.a. att soldaten inte ska vrida på huvudet 
och släppa sin farliga riktning en sekund för att se på den han 
talar med, då gör han nämligen två saker; försöker vara 
eldberedd och tittar åt ett annat håll. 
 
- Om soldaten har två farliga riktningar att välja bland skall en 
väljas och prioriteras, inte svepa fram och tillbaka med 
vapnet. För gruppchef och plutonchef innebär principen i 
korthet att flytta en ”pjäs” åt gången. Bland annat för att 
minimera riskerna för vådabekämpning och för att inte 
engagera alla grupper i olika riktningar och då inte ha 
handlingsfrihet med någon del. 
 
4. Tydlighet/Följsamhet 
Visa vad du gör så att alla som tittar på dig ser vad du gör 
just nu. Med ett tydligt kroppsspråk förstår din omgivning vad 
du gör eller vad du kan behöva hjälp med. Underlätta i 
möjligaste mån för chefen genom att göra det som behöver 
göras utan att hon behöver säga till om det. I början av 
träningen behövs mycket styrningar från cheferna och allt 
måste få gå sakta. Men för att skapa det tempo och den 
initiativkraft som krävs för att vinna, måste hela gruppen vara 
väl samövat så att så få detaljorder som möjligt behöver ges. 
Utan tydlighet och följsamhet är det omöjligt att uppnå detta. 
Jämför med vilken lagsport som helst. 
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Allmänt 
Indelning av byggnad 

 
Fastställ alltid benämningar på 
anfallsmålet. Våningar, 
fram/baksida, flyglar, annex,  
Det finns för många varianter på 
halvplan, entréplan, 1 vån för att 
det skall vara självklart. 
Missförstånd mellan understöd och 
anfallsgrupperna i huset kan bli 
mycket farligt. 
 
Försök lista ut hur byggnaden är 
uppbyggd genom att se det utifrån. 
Källare? Antal trappuppgångar? 
Skyddsnivå i byggnad? 
Planlösning? 
 
På plutons- och högre nivåer är 
grundförfarandet att sidorna på 
huset benämns med väderstreck. 

Hissknappar med den 
vanligaste indelningen. 
Källare, Entréplan, (Markplan) 
1:a vån, 2:a vån, osv. Men det 
som är entréplan på 
framsidan kan tolkas som  
1:a vån från baksidan! 
Fastställ noggrant! 

Grundmetod för sektorsindelning vid 
understöd eller målangivelser sker på det 
här sättet. 
Inövat blir detta ett enkelt sätt att målange i 
snabba situationer. 

Mer om detta i plutonsdelen av detta häfte. 

 

t Finns tid kan ni göra mer exakta 
indelningar med våningar, 
flyglar, fler och exaktare sektorer 
o.s.v. Använd tydliga gränser: 
stuprör, skyltar mm. 
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Allmänt 
Kamprincipen 

Exempel på ”Kamprincipen” tillämpat på en våning. 
Genomsök en riktning i taget. Undvik att genomsöka i riktning mot dina 
kamrater. Vid varje förgrening krävs bevakning av förgreningen tillsvidare. 
 

”Kamprincipen” innebär att ni genomsöker ett plan/riktning i taget. 
Det kan ske uppifrån eller nerifrån. 
Att genomsöka från kortsida till kortsida är enklast om möjlighet finns. 
Att börja på mitten av långsidan innebär många förgreningar från start. 
 

 
Mer om detta i plutonsdelen i häftet. 

Enkelhet, säkert                                           Riskfyllt och rörigt 
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Allmänt  Tecken 

 
Ta, i utpekad riktning 

 
Eldställning här 

 
Stängd dörr  

Öppen dörr 

 
Fienden synlig i 
utpekad riktning 
Vapnet förs långsamt  
fram och tillbaka. 

 
Eld mot mål i 
utpekad riktning 

 

Genomsök 

 
Lägg om elden 
Till ex.vis ny 
skjutgräns 
Armen sträcks tre 
gånger 

 
Fientlig fottrupp 

 
Samband sökes 

 
Fientlig 
stridsvagn  

Skyddställning 

 
Runtomkringförsvar 
”igelkottförsvar” 

 
Uppsittning/ 
avsittning 

 
Fientligt pansar-
skyttefordon Avbryt – avbryt 

– eld upphör 

 
Behov av ammunition  

 
Gruppchef hitåt 

 
Plutonchef hitåt 

 
Samling 

  
Egen trupp 

 
Observation i 
utpekad riktning  

Hinder 
 

Halt/stanna 

 
Mina i spåret (försåt) 

 
Framåt 

 
Bakåt 

 
Tätbyte 
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Begrepp/ Uttryck Innebörd 
Ta Genomsök När genomsöket är klart behärskar ni 

byggnaden. 
Genomsök Genomsök utan krav på att ni behärskar 

byggnaden. 
Ta Rensa Med eldkraft rensa byggnaden och efter 

detta behärska. (Detta är en uppgift som 
ligger långt ut på konfliktskalan! Tänk på 
ROE). 

Isolera Begränsa möjligheterna att ta sig in till eller 
ifrån ett avgränsat område/plats. 

Ta Genomsök  
Med högt tempo 

Sker på samma sätt som inbrytning. 

- Förstärk! Jag har ett problem! Jag behöver hjälp NU! 
Oftast är det gruppchefen som är närmast 
och hjälper främsta stridsparet. 

- Tätbyte! Vi måste lösa ett uppkommet problem, nytt 
stridspar behövs för att ta över vår tidigare 
uppgift. 

- Täck mig! Används inom stridsparet. -Jag ska göra 
något. Överta mitt eldområde! 

- Magasin! Nu byter jag magasin och då bör du vänta 
med att göra detsamma. 

- Kommer in! Jag kommer in i ert rum nu! 
- Eldavbrott! Mitt vapen fungerar inte! Oklart om det 

kommer att ta 3 eller 30s att åtgärda! 
Jag löser inte min elduppgift. 

- Handgranat! Varning till kamraterna om en fientlig eller 
återstudsande handgranat. 

- Chock/spräng/rök 
kommer! 

-Jag kastar en chock/ spräng/ rök-hgr! 

Bekämpat Skjutit mot eller på annat sätt påverkat 
fienden. 

Nedkämpat Fienden är satt ur stridbart skick, eller  
fordonet är totalt förstört. 

Livlina Terräng som möjliggör förflyttning i höjdled 
eller sidled. 

Förbindelseman Den som löser sambandet mellan 
våningsplan, mellan grupper i plutonen eller  
ansvarar för invisning vid 
inbrytningspunkten. 

  

Allmänt 
Begrepp 
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Begrepp/ Uttryck Innebörd 
Att ”stridszon-säkra” Att påverka ett rum med ammunition utan att frr 

in i rummet.  
Inbrytningspunkt Den punkt som används för in- och utgång tills 

byggnaden är genomsökt. 
Det finns EN inbrytningspunkt per byggnad. (Om 
den flyttas måste alla meddelas detta) 

Inbrytningszon Det område som inbrytningsgruppen tar för att 
skapa en ”buffert” som ska möjliggöra fortsatt 
anfall i byggnaden. 

Skeninbrytning Ett försök att få motståndaren att tro att vi 
anfaller in i byggnaden på annan plats än vad vi 
slutligen gör. 

Säkert rum Rum som i regel finns i inbrytningszonen. 
Rummet möjliggör skydd för reserver och 
anfallstrupp som befinner sig i väntläge. 

Rött Egna täten – ej rensad/genomsökt  
Grönt Klart - Framryckningsväg – rensad/genomsökt. 
Gult Skadad personal, behov av sjv-tp 

Blått Minering, försåt, hinder, behov av fältarbeten.  

 

Här märks ett låst/ej 
genomsökt rum ut 
med röd lysstav. 

11 
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Allmänt  
Stridsindelning inom grupp 

GrpC 1 2 Stf GrpC 3 4 5 6 

Denna tillfälliga stridsindelning används normalt vid SIB, främst 
vid framryckning längs gata och vid genomsök/rensning. 
 
Den kan se annorlunda ut vid genomsök med högt tempo! 
 
Vid SIB stridsindelas gruppen som regel tillfälligtvis in i 
stridspar men gruppchef och ställföreträdaren är fristående 
utan stridsparskamrater. 
Normalt ser gruppen ut enl. bild för 8 respektive 6 soldater. 
 
Omgångarna är beredda att lösa uppgifter som uppstår då 
respektive omgångschef tar befälet över sin omgång  
ex. Gata bakåt. 
 

Grupp om 8 soldater 

Framryckningsriktning 
I en grupp om 6 soldater 
utgår dessa två. 

Numreringarna är ”roller”, inte befattningar.  
Dessa kan skifta under anfallet. 
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Framryckning längs gata 
Korsning 

 
Strid om byggnaderna inte om 
gatorna. 
En risk vi har är att vi övar på och längs 
gatorna p.g.a. att vi inte har tillgång till 
de kringliggande civila byggnaderna 
eller att anläggningen vi övar i inte 
lämpar sig för det. 
En riktlinje kan vara: 
Låg risk för sammanstöt = frr uppsuttet 
Risk för sammanstöt = frr avsuttet 
I strid/hög risk = frr genom byggnader  

1. Att frr med högsta 
eldberedskap hela tiden är 
mkt tröttsamt, men 
stundtals nödvändigt. 

 
2. Sitter ni för tätt kan en 

granat eller en ksp-salva 
slå ut fler än om ni sprider 
ut er. 

 
3. Förfarandet måste vara ett 

ryggradsbeteende, ingen 
chef ska behöva ge några 
order. Inga kommandon 
behövs, att 1:an sätter sig i 
eldställning är kommando 
nog.  

 
4. En grupp är utsedd 

riktgrupp, den andra sidan 
rättar sig efter dem, inga 
inräkningar (1, 2, 3 .. NU) 
behövs. 

 
5. En klapp på axeln betyder 

att alla bakom som skall 
med är beredda. 

 
6. Riktningsändringar sker på 

enklaste sätt. Ena sidan 
kommer att runda sitt hörn, 
medan den andra sidan 
gör en övergång. 

 

Två grupper varav en är 
riktgrupp. Metoden i sin helhet 
visas tydligast i filmerna.  

Generellt vid sammanstöt: 
GrpCh tar sekundbeslut, PlutCh står 
för nästa steg. 
 
Att skjuta i alla riktningar… 
+  Kan ev nedhålla fienden. 
-   Omöjliggör att ta reda på  varifrån fi 

öppnar eld. 
-   Påverkar 3:e part, ROE 13
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Skadad 
1. Fram med eldkraft (1.omg 

tar förbi den skadade) 
 
2. 2:a omgång för den skadade 

i skydd. Tar därefter hand 
om den skadade. 

2:a omgång skapar ett understöd 
medan 1:a arbetar sig bakåt. 

Blixtlås 
Vid sammanstöt i sida kan 
blixtlås användas. 

Rök bakåt 
Om ni kastat rök beror det 
antagligen på att ni inte vet var 
fienden är eller är i kraftfullt 
underläge. Ta er då snabbt 
bakåt på kolonn när röken 
utvecklats eller sök skydd i 
närmsta byggnad. 

Gata bakåt 

1. Ni har upptäckt fienden och kan påverka honom med eld. 
2. Främsta stridsparet kommer upp i höjd med varandra så att båda 

kan bekämpa det upptäckta hotet. 
3. GrpCh och Stf GrpCh memorerar under frr var närmsta och bästa 

skyddet/ eldställningen finns. 
4. GrpCh kommenderar i detta fall: ”Gata bakåt!”  

(Repeteras av alla) 
5. Stf GrpCh tar befälet över 2:a omgång (”2:a omg följ mig”) och 

tillbakarycker snabbt till närmsta skydd, i detta fall föregående 
 korsning.  
Grupperar ut ett understöd för att kunna understödja 1:a omg. 

6. 1:a omgång drar sig ur. Främsta stridsparet tillbakarycker växelvis 
 medan de nedhåller fienden med eld. 

Övriga behåller observation åt sidorna. 
7. När hela gruppen är tillbaka i skydd anmäler GrpCh till PlutCh för 
 ny uppgift. 
 
Detta förfarande kan också ske framåt, ”Gata framåt!” 

Framryckning längs gata 
Sammanstöt 
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• En soldat avdelas som akterskytt. Denne 
står upp i stridsluckan och skall vara 
inkopplad på fordonets 
internkommunikations system. Den 
andra stridsluckan skall vara stängd.  

• Fordonet framrycker från eldställning till 
eldställning i anslutning till gruppen. 
Manövreringsområde är över hela 
gruppens djup alternativt sist i gruppen. 
Vagnen bör dock undvika att komma före 
gruppen.  

• Det vanligaste kommando vid avsittning i 
bebyggelse är: ”Skyttekolonn 
höger/vänster! Avsittning!”  

• Vid avsittning, tar de två första 
soldaterna eldställning i höjd med bakre 
delen på vagnens chassi med eld i 
samma riktning som fordonet är riktad. 
Övriga soldater framrycker till den vägg 
där de ska påbörja gruppens rörelse så 
snart klartecken har getts till vagnen. 

 
Övergång av korsning 

• Första omgång grupperar i eldställningar hitom 
korsningen.  

• Andra omgång framrycker över korsningen och 
grupperar i eldställningar bortom korsningen.  

• Fordonet accelererar 10-20 m före korsningen 
och passerar denna. Det är viktigt att vagnen 
inte stannar med bakänden ute i korsningen, 
men ändå inte så långt fram att den inte har 
kontakt med andra omgång. 

Första omgång passerar korsningen. Är gruppen väl 
samövad så sker detta ungefär samtidigt med att 
vagnen passerar. Fordonet återtar sin plats i gruppen 
när framryckningen fortsätter framåt. V  

15

Framryckning längs gata 
Med fordon  
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• Skydd 
• Eld 
• (Rök) GrpCh kastar vid behov 

rökhgr. (Kasta inte om vagnen skall 
skjuta.) 

• GrpCh beordrar fram fordonet med 
tecken eller radio. Fordonet tar 
eldställning framför gruppen och blir 
på så vis ett visst skydd för 
skyttegruppen som kan ta sig bakåt 
till ett bättre skydd. 

• Bakåt till senaste passerade 
korsning. Först skyttegruppen, sedan 
fordonet. 

Sammanstöt kl 12 Efterhandssituation (Tex. Prickskytt, kspskytt) 

Gruppen agerar inledningsvis på samma sätt som de skall göra utan 
fordon: 

Skadad soldat? 
 
Samma förfarande som utan fordon.  
Dra den skadade i skydd, inte in i 
fordonet när den är i eldställning. 
Upplastning av den skadade sker senare. 

16

Framryckning längs gata 
Med fordon  
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Sammanstöt i korsning (kl 9 eller 3)  
Gruppen agerar inledningsvis på samma sätt som den gör vid 
sammanstöt kl 12:  

• Skydd  
• Eld, - gruppchefen kallar fram fordonet med hjälp av tecken 

eller radio. Nedkämpa om möjligt fienden  
• Rök vid behov.  

Bakåt eller försvara stridsställning i korsningen,  
bind fienden för att göra denne gripbar för PlutCh.  

• Se möjligheten att ev gå in i huset med del av gruppen  
för att ta eldställningar om gruppen skall försvara  
stridsställning.  

 

Framryckning längs gata 
Med fordon  

 

 

• Ta ut svängen 
• Exponera inte 

fordonet mer än 
nödvändigt! 

17 
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Vid anfall mot byggnad kan standardroller ges till grupperna. 
Det skapar enkelhet, alla vet vad som förväntas av dem. Alla 
behärskar alla roller.  
När grupperna tilldelats sina roller vet de vilken mtrl som 
respektive grupp skall bära med. (SO på förbandet). 
Ex: Om någon annan pluton löser understödet och ingen 
fältarbetsgrupp behövs kan plutonen bestå av en 
inbrytningsgrupp och tre anfallsgrupper. 
Uppgiften understödsgrupp samt fältarbetsgrupp kan lösas med 
del av grupp. 

Understödsgrupp 
• Svarar för understödet av de 

andra gruppernas 
inbrytningsförberedelser och 
inbrytning.  

• Här koncentreras plutonens 
understödsvapnen. 

 

Inbrytningsgrupp 
• Ansvarar för att ta och säkra 

inbrytningszonen och därmed 
möjliggöra för övriga 
plutonen/kompaniet att ta 
resten av byggnaden.  

• Denna grupp och 
anfallsgrupperna bör 
prioriteras i fördelningen av 
handgranater. 

 

Anfallsgrupp/er  
• Är beredda att omedelbart 

efter inbrytningsgruppen 
fortsätta anfallet i byggnaden.  

• Under inbrytningsmomentet 
kan de ha 
understödsuppgifter.  

• Dessa grupper och 
inbrytningsgruppen bör 
prioriteras i fördelningen av 
handgranater. 

 

Farbgrupp (Fältarbetsgrupp) 
• Ansvarar för att öppna 

inbrytningspunkten/punkterna. 
• I denna grupp koncentreras 

FARB-resurser som stegar, 
sprängmedel, brytverktyg, 
firningsutrustning mm. 

 

Stridsindelning inom pluton 
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Inbrytning 
Inbrytningszon, Hög-, Stor inbrytning 

 
Inbrytningszon 
En driven GrpCh med lite fantasi bygger ut inbrytningszonen 
efterhand. Några exempel på åtgärder. 
-  Håller ordning 
- Utser rum för fångar, civila, egna skadade,  övriga skadade 
- Iordningställer platser för ammunition, brandsläckare och övrig 

mtrl,  
- Gör en enkel terrängmodell över byggnaden. 
- Upprättar samband, extern antenn mm 
- Gör en uppföljningstablå, nedkämpade fiender, civila, skadade, 
 ammunition, våningsplan som behärskas. 

En byrålåda blev en bra 
terrängmodell. 

Inbrytningszon. ”Entrén” + ett 
rum, runt om som buffert. 

”Hög inbrytningspunkt” 
+  Kan vara en oväntad riktning. 
+  Om ni får fotfäste slåss ni neråt. 
- Risk att inbrytningsgruppen blir avskurna, det första som 

sker är oftast att hitta en trapp nedåt. 
 
”Stor inbrytning” 

I ex. vis industrilokaler kanske en hel pluton löser 
inbrytningen och med stöd av vagnar. 
Tänk på att golvet antagligen inte är gjort för 20-30ton… 

19
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Inbrytning  
(Högt tempo) 

 

För att öka era chanser att lyckas med detta bör det ske med ex 
vis överraskning, förbekämpning eller skeninbrytning. 
  
A 1:a stridsparet tar i den riktning de anser viktigast/farligast. Om  
  de upptäcker ett hot så övergår de till  rensning. 
 
B Nästa stridspar tar i nästa riktning och det tredje 
 tar ytterligare i en riktning. 
 
C GrpCh frr där det är mest lämpligt, utifrån hur terrängen ser ut. 
 
D När GrpCh fått klartecken från alla rum fastställer GrpCh ett 
 ”säkert rum” och ger klartecken till PlutC och visar in första 
 gruppen. 
 
E GrpCh blir tillsvidare chef över inbrytningszonen.  
 
F  Att på detta sätt ta ett begränsat terrängparti kallas att anfalla 

”med högt tempo” och kan även tillämpas vid andra tillfällen 
(ex trappa, lägenheter). 

20
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Inbrytning 
Fordon 

Inbrytning med Fordon 
Inbrytningsgruppens fordon skall i regel ha uppgift att transportera 
skyttegruppen fram till inbrytningspunkt och vara beredd att svara för 
inbrytningseld. Därefter skall detta fordon ha en understödsuppgift, 
antingen i sekundär riktning eller om det är en stor byggnad in mot 
denna. Anfallsgruppens fordon används i regel som 
sjukvårdstransportfordon utanför inbrytningspunkten. Detta innebär 
att den skall stå med bakluckorna mot inbrytningspunkten. I detta 
fordon SKALL akterskytt/sjvman vara avdelad. 
Alla fordon skall om inget annat anges ha akterskytt kvar då övriga 
gruppen är avsuttna i bebyggelse! 
 
OBS, kör inte in fordonet   
- Närpvhot 
- Bärighet i golv 
 
Inbrytning med fordon kan i huvudsak ske på följande tre sätt som 
beskrivs nedan. Varianter och kombinationer kan fungera väl. 
 

Låg 
Uppsutten framryckning. 
Inbrytning sker direkt 
från fordonet. 

1:a stridsparet framrycker direkt in genom inbrytningspunkten 
och övriga gruppen följer efter i den takt avsittningen sker. 
Akterskytt lämnas i vagnen. Vagnchefen stänger den lucka som 
inte används och akterskytten reglar den. 
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Inbrytning 
Fordon 

 

Hög 
Uppsutten framryckning. 
Inbrytning sker direkt 
från fordonet. 
 

Om det är möjligt kan fordonet användas som eller komplettera 
en stege. I sådana fall skall fordonet i regel stå kvar och 
tjänstgöra som just stege även för efterföljande grupper. Tänk 
på att om möjligt gruppera fordonet med dess högsta ”klivbara” 
punkt närmast väggen. I övrigt gäller samma sak som för låg 
inbrytningspunkt. 
Inbrytningsgruppen kan göra avsittning via stridsluckorna. 
 

 

Stor 
Uppsutten framryckning. 
Fordonet: understödjer 
avsittningen 
 

Används för att snabbt komma fram till inbrytningspunkten. 
Stridsluckorna är stängda. Fordonet understödjer vid 
inbrytningspunkten, grp gör avsittning intill husväggen och 
väntar tills fordonet backar ur inbrytningspunkten. 
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Rum 
Genomsök 

Stanna inte i dörren, 
(silhuett + blockerar) 

1:an söker av… glöm ej bakom 
dörrar. 
(2:an är följsam och tar den sida 
som blir över). 
 

A. 1:an har mandat att genomsöka ett område. 
Att bara ta ett rum och sedan vänta på nästa order 
saboterar tempot. Därför ger man normalt en 
anfallsriktning till stridsparet. 
 

B. Stridsparet stannar vid ev ”problem” (förgrening, civila, 
fångar, skadad) och snabbt tätbyte sker. 

 
C. När 1:an känner sin kamrats hand på sin axel kan 

rörelsen börja/fortsätta. 
 

D. 2:ans stora uppgift är att vara följsam och täcka upp 
sekundära farliga riktningar. 

 
E. GrpCh bör finnas i rummet bakom i anslutning till 

dörren för att kunna observera främsta stridsparet. Bl.a. 
för att kunna hjälpa till att förstärka eller öppna dörrar 
om det är lämpligt och att snabbt kunna beordra 
tätbyte. 

 
F. Var tysta, prata inte!  

 
Detta är grundmetoden för genomsök. Ex. på annan metod 
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Välj väg utifrån hur rummet ser ut, 2:an är följsam.  
GrpCh är ej utritad här men är hela tiden precis bakom 
stridsparet, beredd att hjälpa till, understödja ex. vis 
eldavbrott och leda samt genomföra tätbyte. 
Exempel på alternativ metod: Stridsparen frr växelvis 
genom rummet. 

Grunden är att stridsparet håller 
ihop, vid ett problem/skada eller.dyl. 
sker snabbt ett tätbyte. GrpCh finns 
vid dörr och entrépunkt beredd att 
förstärka och beordra tätbytet. 

Bakomvarande 
stridspar finns 
gripbara precis 
bakom tätparet i 
nästa rum. 

24
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Kommandon vid rensning 
1:an:   -Du kastar! Jag rensar 
2:an:   -Jag kastar! Du rensar! 
2:an:   Tar fram hgr. Visar med sträckt hand vilken 
    hgrtyp som kommer att kastas.  

Anmäler vid behov kastet, Ex: -Chock kommer! 
(Börjar räkna). 1000, 2000 osv. 

2:an:  -Vänster/Höger klart. 
1:an:  -Rummet klart. 
GrpCh: -Kommer in. 
 
(Vid hög utbståndpunkt kan kommandon utelämnas.) 

Rum 
Rensning 

 
 
Det vi gör måste vara så enkelt som möjligt. 
Därför sker rensning på samma sätt som vid genomsök, men 
med hgr och/eller finkalibrig eld. 
 
Vi har inte obegränsat med ammunition och har dessutom civila 
att ta hänsyn till. Vid stridskontakt tempoväxlar stridsparet och 
övergår på egen hand till rensning. Då kan det skrikas så mycket 
det behövs men så fort samanstöten är vunnen övergår de till tyst 
genomsök igen. 
 
GrpCh understödjer stridsparens frr från en eldställning om det 
går. Stridsparen skall dock inte behöva frr framför GrpCh vapen! 
 
Den som tempoväxlar snabbt vinner, den som ser förvånad ut 
förlorar. 

GrpCh kan ev. hjälpa till med dörren. 
1:an understödjer och tar aldrig ner vapnet… 
2:an tittar in i rummet utan att visa målyta för att kontrollera att inget 
hinder finns. OBS: Sätt inte huvudet framför kamratens mynning! 

25 



FÖRSVARSMAKTEN   2009-06-05   19100:50372   
Markstridsskolan  FMR MOUT UtbU GrpPlut       Sid 26 (56) 

Sträck dig fram och träffa dörrkarmen 
mitt på underarmen. Stel handled. 
Handgranaten skall landa mitt i rummet. 

Om du träffar karmen 
med handleden finns 
risk för studs i karmen 
eller dörren. 

Rum 
Rensning 

 

Kastaren måste försöka 
genomföra kastet utan att 
påverka den som 
understöder. 
 
Tänk på vilken typ av vägg 
ni har som skydd innan 
kast. 
 
Motståndaren kommer att 
vinna om ni inte: 
-Överraskar honom 
-Distraherar/chockar/skadar  
 med ngn typ av hgr eller 
 genom att skjuta genom 
 väggen. 

 

 
”Eldavbrott!” GrpCh har kommit in i 
rummet och ställer sig nära och övertar 
eldområdet. Är det trångt kan han 
ställa sig ”över” sin soldat. 26
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Korridor 
Genomsök 

 

27

1.   Ett stridspar � En sida. 
 
 

2.   Ta rummen växelvis 
 

3.   ”KL 12” är farligast och därmed prioriterad! 
Mindre troligt att hot finns i sidorummen än 

       längst ner i korridoren. 
 

4.  Stanna aldrig i korridoren, när ni lämnat ett rum går  
ni direkt in i nästa. 

 
Öppet åt båda sidor och öppningarna i jämnhöjd? Då 
kan båda stridsparen genomsöka respektive sida 
samtidigt. 

 
GrpCh är ”eldberedd” med hgr något rum bakom. 

 
Stridsparen avgör om de ska genomsöka 
angränsande rum men ut/in sker genom samma 
öppning. (högra bilden) Och försvinn inte iväg mer än 
ca ett rum. Samordning vid en sammanstöt blir då 
omöjlig. 
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Korridor 
Sammanstöt 

 
Alt. 2. – Gå på marsch! 
 
1. Vid sammanstöt gäller det  
  att tempoväxla! Stridsparen 
  nedhåller motståndaren. 
 
2. GrpCh kastar ev hgr  

Ger order: ”Gå på marsch!” 
 
3. Båda stridsparen anfaller 
 framåt och nedkämpar 
 motståndaren, utan  att bry sig 

om sidoriktningar (innebär en 
 risktagning). Stridsparet som   

Alt. 1. – Framåt!(Grundmetod) 
 
1. Vid sammanstöt gäller det  
  att tempoväxla! 
 Stridsparen nedhåller 
 motståndaren. 
 
2. GrpCh kastar ev hgr. 
 
3. GrpCh ger order, FRAMÅT! 

Fortsätt som vid 
 korridorförfarande  
 genomsök men med 
 eldgivning. 

har motståndaren  
på sin sida går in 
i rummet. 

 
4. Övriga + GrpCh  

genomsöker 
övriga rum så  
fort som 
möjligt. 

 

Vid långa avstånd till 
motståndaren och 
osäker målangivning 
så väljs:  
Alt. 1.”Framåt!”. 
 
På korta avstånd och 
lätt gripbar 
motståndare väljs:  
Alt. 2  ”Gå på marsch!” 
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Alt. 1. Stridspar i täten 
Ett stridspar tar sig växelvis (om det finns plats) upp och när de 
når nästa våningsplan följer resten av gruppen på och tar en 
”buffert” runt trapphuset. Om inte denna buffert tas och ni stannar 
i trappen är det mycket lätt för motståndaren att återta ett plan 
och ni blir därmed avskurna. 
 
+ Tyst, möjlighet att backa vid sammanstöt. 
- Tar längre tid.  

Alt. 2. Högt tempo 
Hela gruppen tar sig snabbt uppför trappen, håll ytterkurva för att inte 
synas från de översta våningarna. Främre omgång tar första 
våningsplanet och andra omgång fortsätter rörelsen uppåt och tar 
nästkommande våningsplan. 
På respektive våningsplan tas en buffert, tänk på att ev. säkra ett 
halvplan uppåt.  
Att backa är uteslutet, då ni kommer att krocka med bakomvarande. 
Faller 1:an skjuter sig 2:an vidare uppåt/framåt. En handgranat som 
rullar ner i en trapp, rullar just nedåt… 
 
+ Snabbt 
- Risktagning (som ibland krävs) 

29
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Dessa åtgärder vidtas när gruppen har tagit ett anfallsmål och 
inte omedelbart får order att fortsätta framåt utan blir kvar på 
platsen.  
 
• Gruppera tunga vapen i eldställning.  
• Förbättra/flytta eldställningar, även vagnen vid behov. Den 

plats vagnar och soldater hamnat på vid anfallet behöver inte 
nödvändigtvis vara bra platser vid närmare eftertanke. 
Kontrollera! 

• Sektorsindelning! Överlappande eldområden! Kontrollera! 
• (Närskydda vagnen med 1-2 man.) 
• Utse ordonnanser, låt dessa öva in ordonnansvägar till högre 

chefs ledningsplats.  
• Hämta och fyll på ammunition. 
• Drick! Ät! Fyll på fältflaskor. 
• Utse en ledningsplats och tillse att alla vet var den är. 
• Rekognosera en växelstridsställning och gör en snabb 

stridsplan och delge den för försvaret av platsen.  
• Snabbminera vid behov. Skall även gå att ta bort snabbt. 
• Avtransport fångar/civila 
• Sökpatrull (kontrollerar ej sökta utrymmen, samlar magasin 

mm) 
• Stf GrpCh kontrollerar uppmärkning av framryckningsvägar. 

Försvar 
Försvar av tagen terräng 
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Försvar 
Gruppens försvar  

Allmänt  
• Grundprincipen är ”frontalt skydd – flankerande skjutriktning”. 
• Eftersträva att gruppera på 2(två) våningsplan. Detta för att få ett 

bättre djup i sektorerna samt att de överlappar varandra. Alla kan 
inte verka mot allt.  

• Överlappande eldsystem. 
• Välj indragna eldställningar och förbättra dessa. Ex.vis: ta bort egen 

siluett, stöd för vapen, mörklägg, mm. 
• Säkerställ sambandet mellan omgångarna. 
• Ta en växeleldställning.  
• Ta en alternativ eldställning.  

Arbetsgången 
1  Tilldela gruppen eldställningar. 
2   Kontrollera att gruppen har överlappande eldområde. 
3   Gruppera arbetspost/patrull 
4   Gruppen förbättrar ordinarie eldställning. 
5   Gruppchefen genomför gemensam ordergivning. 
6   Gruppen genomför ingående i växel-och alternativa 

 stridsställningar. Grpch kontrollerar. 
7   Kontrollera att alla vet när eld får öppnas, hur 

 omgrupperingar sker, omfall mm. 
     Gruppen förövar framryckningsvägarna och försvaret efter 

 klartecken av PlutCh. 
8  Genomför fältarbeten för egen rörlighet samt fältarbeten för att 

 försvåra för motståndaren.  
 Mineringar utöver snabbminering sker på order av Plutch. 

9  Anmäl försvarsberedd. 
10  Genomför stridsvärdeshöjande åtgärder. 
11  Förbereda för mörkerstrid. Detta måste förberedas under dagtid. 
12  Utbyggnad av försvaret. 
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Att förbättra sin eldställning (soldat/stridspar) eller 
stridsställning (grupp och större enheter) 
Några exempel:  
• Ta bort din siluett, undvik takgruppering 
• Mörklägg  
• Blockera dörrar/vägar som ej används och öppna dörrar/väggar 
• De områden som ni inte kan verka mot kan behöva 

blockeras eller täckas upp med försvarsladdningar eller 
larmminor 

• Reka och märk upp omgrupperingsvägar till växel- och 
ev. alternativa- stridsställningar 

• I växeleldställning skall samma elduppgift lösas som från 
ordinarie 

• Indragna eldställningar 
• Sopa bort damm/fukta golv för att minska dammuppkast Flytta 

lättantändligt mtrl 
• Förbättra skydd 
• Egna utgångspunkter inom stridsparet 
• Föröva! Detta är nyckeln till framgång. 
- Fundera på: vad händer om...? 

Försvar 
Gruppens försvar  

 
I chefens huvud.… 
Överlappande eldområden. 
Blockera svårförsvarade källarfönster och källardörr.  
Eventuellt behöver svårövervakade områden åtgärdas. 
Alla är medvetna om sidoplutonen i huset snett framför till vänster. 
Osv osv 32
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Fältarbeten 
Allmänt 

Bebyggelse ställer helt andra krav på förmåga att utföra fältarbeten än 
t.ex. småbruten terräng. En av de största skillnaderna är att 
fältarbeten, främst för egen rörlighet, ofta är helt avgörande för striden 
ända ner på grupp- och stridsparsnivå! En så banal sak som att i strid 
komma in genom en låst dörr kräver både kunskap och speciell 
materiel för att lyckas. Detta gör att olika typer av fältarbetsmateriel 
måste medföras regelmässigt av gruppen och att alla vet hur den 
stridstekniskt skall användas.  
 
Det rent praktiska handhavandet av materielen skall ske av några få 
gruppmedlemmar med särskild utbildning. För att gruppen inte skall bli 
för förlustkänslig bör minst gruppchefen ha orienterande utbildning och 
två soldater särskild utbildning på gruppens fältarbetsmateriel.  
Farbsoldaten bör ha minst två, men helst tre veckors utbildning på 
fältarbeten. Dessa kunskaper/tekniker beskrivs här endast i förkortade 
ord. 
 
Farbsoldaten har följande befattningsutrustning: 
Ex på ”liten Farbväska” 
 

• Snickarhammare 
• Kniv 
• Sprängkort 
• Sprängdeg 375 g  
• Snubbeltråd, 1 rulle 
• Krutstubin, 1 ring 
• Eltejp, 3 rullar 
• Silvertejp 1 rulle 
• Aptertång 
• Tändsticksaskar, 2 st 
• Dragtråd, 2 rullar 
• Pentylslinga, innerdörr, 2st 
• Slagtändare, 5 st  
• (Noneltändanordning, 25m, 1 st)  

 

Förutom detta har varje 
grupp en ” Farbväska 
Stor” samt tyngre mtrl 
som följer fordonen. 
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Fältarbeten 
Dörrladdning  

Sprängning med dörrladdningar 
Det finns ett stort antal olika laddningar som kan öppna en låst dörr. 
Tillförlitligheten är dock varierande och direkt beroende av dörr- och 
låstyp. Därför skall följande laddningar användas i normalfall då de 
är de mest tillförlitliga och funderar på flesta typer av dörrar oavsett 
låstyp. 
 
Nedan visas ”stångladdning” 
 

 

 

210 cm 

200 cm 

190 cm 

100 cm 

Kapad till 2/3 

Tändställe 

El tejp 

6 strängar  
Pentyl 

 
Trädörr Plåtdörr 
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Fältarbeten 
Dörrladdning  

Stångladdning 
Tillverkas och anbringas mot dörren enligt skissen ovan. Observera 
dock följande:  

• ”Stången” tillverkas av vanlig läkt (45x 22 mm).  
• Det går åt 13,2 m pentyl.  
• Pentylen skall ligga tätt ihop men slingorna får inte ligga 

ovanpå varandra!  
• Tändstället skall inte vara på den ände som de för-sågade 

snitten på läkten är.  
• Tändstället skall bestå av en 30 cm lång pentylslinga enligt 

bilden. 

• De sågade snitten skall vara på samma sida som den lilla 
stödklossen för stöttan. Snitten är till för att reglera längden på 
laddningen.  

• Om dörren ändå är av annan längd än laddningen är det bäst 
att laddningen är lite längre än dörren och att laddningen 
appliceras lite snett istället. Denna teknik kan ibland orsaka 
problem med plåtdörrar om lutningen är för stor.  

• Det är av yttersta vikt att hela laddningen ligger an mot 
hela dörrbladet om laddningen skall fungera som avsett!  

• Denna laddning är avsedd för ytterdörrar av alla sorter, 
lägenhets och villadörrar i trä, säkerhetsdörrar, brand- och 
källardörrar i plåt 

 

 
Snabbkoppling för 
sprängpatron kan göras av 
en bit trädgårdsslang 
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Fältarbeten 
Dörrladdning  

Tejpladdning  
• Tejpladdningen tillverkas på samma sätt som 

stångladdningen MEN ”stången” byts ut mot dubbelhäftande 
tejp.  

• Tejpen skall vara på båda sidorna om pentylen; så det är 
ingen skillnad på fram och baksidan på denna laddning. 

• Det kan ibland vara svårt att få pentylsträngarna att ligga 
bredvid varandra men det är av yttersta vikt att de ligger så. 
Var noggrann vid tillverkningen. 

• Fördelen med tejpladdningen är att den är lätt att ta med 
men nackdelen är att det är svårt att få tejpen att fästa på 
kalla, blöta eller hårt smutsade ytor!  

• Denna laddning är avsedd för ytterdörrar av alla sorter; 
Lägenhets och villadörrar i trä, säkerhetsdörrar, brand- och 
källardörrar i plåt. 

 

 

Säkerhetsavstånd 
i krig = närmsta 
frontala skydd. 
 

Trädörren sprängs av där 
laddningen placeras. Därför 
skall laddningen placeras ca 10 
cm från gångjärnssidans kant. 
På en plåt- eller säkerhetsdörr 
är det bara det dörrblad som 
laddningen ligger an mot som 
sprängs av medan det andra 
dörrbladet bara veckar sig. Om 
dörren är utåtgående trycks den 
in genom sin karm och kilas fast 
ordentligt. Det fria utrymmet för 
passage blir i bästa fall ungefär 
halva dörrens bredd. 
En inåtgående 
plåt-/säkerhetsdörr trycks oftast 
upp helt på vid gavel. 

Trädörrar   Plåt- säkerhetsdörrar 

Pentylslinga 
• Den är avsedd för lätta innerdörrar av trä. 
• Dubbel pentylstubin som är tejpad med jämna mellanrum.  
• Pentylslingan tejpas upp på dörren med eltejp/ motsvarande.  
• (Kan användas som ”ringladdning” att hänga på dörrhandtag.) 
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Fältarbeten 
Inbrytningsmetoder 

Val av inbrytningsmetod 

Valet av inbrytningsmetod är beroende av anfallsmålets/byggnadens 
konstruktion, uppgift samt civilläge.  
 

 

  
Mekanisk Explosiv Beskjutning 
Brytning av dörr/vägg 
 
 
Medel: 
Slägga, spett, såg, 
bräcka, brytverktyg 
mm 

Väggar, dörrar, 
tak och golv. 
 
Medel: 
Bräschladdning 
Dörrladdning 
 

Väggar, dörrar, tak och 
golv. 
 
Medel: 
Grg, Kanon, Akan, Tksp, , 
Grspr, Hagelvapen, 
Gevärsgranat 

 Med stegar 
Stegar som hjälpmedel vid inbrytning är ofta krångligt att använda 
då det är svårt att klättra med stridsutrustning. Möjligheten skall 
dock alltid beaktas men strävan skall då vara att inbrytningen 
sker tyst och dolt minst fram till momentet att vi går in i 
byggnaden. Vidare skall stegar i regel inte användas för att ta sig 
upp mer än en våning. Anledningen till detta är fallrisk och den 
tempoförlust som klättringen medför. Strävan skall vara att alltid 
använda fler än en stege samtidigt för att öka tempot i 
inbrytningen. 
 Stegen skall alltid hållas i av minst 
en man.  
Om du är först upp på stegen: 
Nyp fast axelstödet på vapnet i  
armhålan och var eldberedd!  
Klättra med en hand.  
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PLUTON 

Sätt grunderna i soldat till grupp innan ni går vidare 
med pluton. Och släpp inte detaljerna på lägre nivå! 
Det kan vara lämpligt att avdela tid till rena 
gruppövningar/moment även under plutonsskeden. 

 
Foto: Försvarsmakten 
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Pluton 
Uppgifter 

 
”Ta – genomsök” 
Detta är normalförfarande vid MOUT/SIB.  
 
Innebörd: 
   - Ta terräng 

- Det kan finnas civila i anfallsmålet 
- Vi skall kunna använda byggnaden/platsen efteråt 
- Den tagna terrängen skall behärskas efteråt. 

 

”Genomsök” 
Används i de fall när byggnaden inte är det egentliga anfallsmålet 
men vi vill förflytta oss igenom denna med visst mått av säkerhet. 
Det kan också användas när vi vill veta att det inte finns någon 
motståndare i en byggnad i flanken. Ett snabbt genomsök kan då 
förhindra att bli överraskad senare. 
 
Innebörd: 
 - Byggnaden/platsen är inte huvudanfallsmålet 
 - I terrängen bedöms inte motståndarens huvudförsvar finnas. 

- Genomför anfallet som vid Ta – genomsök men ni behöver 
ej behärska terrängen när ni är klara. 

- Det kan finnas civila i anfallsmålet 
 
Detta innebär oftast att inbrytningen i byggnaden sker med 
mindre planering och genomsöket sker med mindre samordning. 
Skenåtgärder vidtas i regel inte och ”säkringspersonal” lämnas 
inte. Fullt utbyggd inbrytningszon upprättas inte. Flera plan av 
byggnaden genomsöks om möjligt samtidigt. Syftet är att inte 
tappa onödigt mycket tid. Givetvis är det en risktagning men 
uppgiften ges när högre chef vill poängtera att det inte är 
byggnaden i sig som är viktig utan att vi inte vill lämna kvar en 
fiende i ryggen på förbandet. Uppgiften kan med fördel styras till 
del av byggnad för att ytterligare spara tid. T.ex. ”...genomsök 
källaren…” eller ”…genomsök bottenvåningen…”  
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Pluton 
Uppgifter 

 
”Ta rensa” 
I situationer där man vet att strid är oundviklig ges denna uppgift. När 
genomsöket övergår i rensning kan ni behöva hamna i den yttersta 
delen av konfliktskalan och intensitet, men när det går återgår täten 
till genomsök.  
 
Innebörd: 

- Kraftig förbekämpning av byggnad/plats sker. (Med god 
samordning kan fortfarande överraskningsmomentet 
användas.)  

- Metoden för rensning är i allt väsentligt lika som genomsök, 
men eld från eldhandvapen avges och handgranater kastas 
regelmässigt mot och i rum. 

- Nackdelen med detta förfarande är att liten hänsyn kan tas till 
tredje part och byggnaden. Samt att ammunitionsåtgången blir 
stor. 

- Risk för vådabekämpning skall särskilt beaktas! 
- Rensning kan genomföras ”med högt tempo” (d.v.s. som vid 

inbrytning) då läget och terrängen så kräver. 
- När ni fått övertaget och initiativet inne i byggnaden kan ni 

inom ramen för uppgiften Ta – rensa, växla mellan att Ta – 
rensa och Ta – genomsök för att:   

- Inte få ett stereotypt beteende  
- Behålla tempot   
- Spara ammunition  

 

”Framryck/Gruppera” 
Om låg/ingen hotbild finns eller en risk måste tas kan uppgiften 
Framryck (till) eller Gruppera (vid) användas.  
 
Innebörd: 

-  Tempo prioriteras före säkerhet 
 -  Kan kompletteras med tillägget ”Dolt”. Vilket dock kommer 
   att sänka tempot. Detta kan t.ex. innebära att inte visa sig i 

fönster, enbart frr i källaren mm. 
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Pluton 
Framryckning längs gata/genom byggnader  

 Framryckning längs gata 
Pluton framrycker normalt längs en gata (undantag kan göras då plutonen 
uppträder enskilt), men bör disponera ytterligare två gator för att kunna 
breddgruppera samt genomföra omfattning eller kringgång.   
 
Framryckning i bebyggelse sker normalt utanför byggnader. Framryckning 
utomhus lämpar sig då högt tempo efterfrågas, då det är låg risk för 
sammanstöt eller då motståndaren förväntas bjuda på svagt motstånd.  
 
Gatans bredd avgör plutonens stridsgrupperingsform. Plutonen framrycker 
normalt på stridstriangel/kvadrat med första grupp som riktgrupp. En pluton 
med stridsfordon framrycker om möjligt med två stridsfordon i täten, där 
båda skall kunna verka i gatans förlängning.  Plutonens sista vagn(ar) kan 
backa och ha eldberedskap bakåt. 
Plutonen kan genomföra framryckningen såväl uppsuttet som avsuttet. Om 
plutonen genomför framryckningen avsuttet kan de ha en grupp uppsuttet i 
syfte att snabbt kunna agera vid sammanstöt.  
Plutonchefen anger med riktlinjer hur plutonen skall agera vid sammanstöt.  
Om plutonen genomför framryckningen avsuttet är även plutonchefen 
avsutten. Ställföreträdande plutonchef är då uppsutten. 
 
Framryckning genom byggnad 
Framryckning igenom byggnader sker då dold framryckning krävs eller då 
motståndarens behärskar gatorna med eld och hans mineringar och 
fältarbeten hindrar vår framryckning utefter gator. Framryckning inomhus 
medför att det blir svårare att hålla sambandet inom plutonen. Förbandet 
framrycker normalt på stridskolonn igenom bottenvåningen (markplan). Då 
en hög eldberedskap eftersträvas sker framryckningen regelmässigt som vid 
genomsök. Framryckningsvägen igenom byggnader, bör märkas ut för att 
underlätta bakomvarandes framryckning samt underlätta tranporter av 
skadade och underhåll. (”Livlina”) Tänk på att det som var oförsvarad 
terräng för 5min sedan inte nödvändigtvis är det senare. 
 
Då plutonen framrycker kan prick-, skarpskyttar och understödsvapen 
användas. Genom att gruppera i högt belägna eldställningar ges en klarare 
lägesbild samtidigt som välriktad eld kan avges för att understödja plutonen. 
De kan antingen gruppera som flankskydd för att kunna avge eld längs 
parallella gator och stråk eller framrycka med plutonen från eldställning till 
eldställning och därigenom understödja plutonens framryckning. 
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PC

Frr ri

PC

Frr ri

 

Pluton 
Framryckning längs gata/genom byggnader  

 

PC

Frr ri

Frr genom byggnad

PC

Frr ri

Frr genom byggnad
 

Frr längs gata 

PC

PC

PC

PC

 

Ovan: Antingen längs 
gata eller genom 
byggnader. 

Höger:Plutonen har 
fått sammanstöt och 
gör omfattning höger. 
Läs mer på nästa 
sida.  42
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Pluton 
Sammanstöt 

För en enskild soldat kan en situation uppfattas som kraftfullt underläge 
medan plutonen faktiskt har initiativet. Situationen kommer att uppfattas 
olika för de olika grupperna och de olika individerna, men i detta kapitel är 
det hur plutonchefen uppfattar situationen som är avgörande. 
Med hänsyn till att en sammanstöt är en strid som vi inte har planerat är vårt 
agerande i grunden defensivt i denna situation. Som grund vid alla typer av 
sammanstöt skall plutonen komma i skydd, skaffa information och därefter 
genomföra omfattning eller kringgång. 
 
Förhandssituation 
Då förbandet befinner sig i en förhandssituation har chefen olika 
valmöjligheter. Initialt måste chefen fatta beslut huruvida eld ska eller inte 
ska öppnas. Härvid behöver inte förbandet öppna eld direkt, utan chefen har 
här möjlighet att välja vilka vapensystem han skall använda, att inta en 
fördelaktig stridsställning för striden alternativt att göra kringgång. 
 
Efterhandssituation 
Vid en efterhandssituation måste initiativet återtas. För att återta initiativet 
och skapa eldöverlägsenhet måste motståndarens grupperingar lokaliseras 
och eld öppnas mot dessa. Om gruppen eller plutonen ej kan lokalisera 
motståndaren får soldaterna kvarstanna i skyddsställning tills detta gjorts 
eller avskärma med rök för att kunna lösgöra sig. 
 
Sammanstöt i front eller rygg 
Om gruppen hamnar i sammanstöt med en svag fiende i front/rygg bör 
gruppen ta initiativet genom att agera offensivt. Skyttegruppen bekämpar om 
möjligt med eldhandvapen, om gruppen har stridsfordon strävar dessa efter 
att hamna framför skyttegruppen och nedkämpa hotet. 
 
Grundmetod vid sammanstöt i front eller rygg är för pluton likväl som för 
grupp ”Gata bakåt/framåt”. Om plutonchefen ger order ”Gata bakåt/framåt” 
skall båda de två främre grupperna agera enligt principen ”Gata 
bakåt/framåt”. Plutonchefen bör dock inte detaljstyra hur gruppchefen skall 
lösa situationen. Plutonen framrycker normalt på stridstriangel/kvadrat och 
kan därmed ta och försvara närmaste skydd (sidogata eller motsv.) med den 
eller de grupper som framrycker bakom. Vid sammanstöt i front eftersträvas 
att genomföra omfattning alternativt kringgång. 
Omfattningen kan ske uppsuttet. 
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Pluton 
Isolera 

Isolera  
 
Yttre spärr  
Avgränsar uppgiftsområdet och hindrar motståndaren och civila att ta 
sig ifrån eller till uppgiftsområdet. 
Den yttre spärren isolerar själva insatsområdet. 
 
Inre spärr  
Inre spärr skall förhindra motståndaren att förflytta sig till/från eller 
mellan anfallsmålet/objektet. Inre spärr skall möjliggöra förbandets 
fortsatta anfall. Den är grupperad i direkt anslutning till 
anfallsmålet/byggnaden. 

 
 

L-gruppering 
L-gruppering är ett sätt att genomföra inre spärr. Vid L-gruppering 
kan eld avges mot två fasader. Samtidigt som eld kan avges längs 
de andra två fasaderna. 
Risken för vådabekämpning minimeras. 
 

 
L-gruppering 

44



FÖRSVARSMAKTEN   2009-06-05   19100:50372   
Markstridsskolan  FMR MOUT UtbU GrpPlut       Sid 45 (56) 

 

Pluton 
Understöd 

Understöd 
Understöd mot byggnad skall i regel enbart ske mot andra delar av 
byggnaden än den som inrymmer inbrytningszonen. Detta gäller 
under framryckningen fram till byggnaden och under själva 
inbrytningsmomentet. 
Förbered inte för många skjutgränser. 
 
 

 Inbrytning = 
eldförbud 

 
 
 
 
 
 

 Fortsatt anfall = 
eldförbud 

 
 

Del av 
byggnad där 
understöd 
kan ske 
 

Del av 
byggnad där 
understöd 
kan ske  
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Pluton 
Inbrytning 

Generellt kan inbrytning delas in på två sätt: 
 
Planerad inbrytning  
Finns motståndaren i byggnaden skall planerad inbrytning alltid ske 
eftersom motståndaren haft möjlighet att genomföra försvarsåtgärder 
och därmed kan ha ett högt stridsvärde. Detta gäller även om 
motståndaren endast består av ett stridspar. Förberedelser i form av 
terrängvärdering, identifiering av nyckelterräng samt förövning skall 
ske. Skenåtgärd/vilseledning/överraskning skall genomföras. 
 
En planerad inbrytning tar tid att planera och organisera. Det krävs 
mycket erfarenhet hos både chef och förband för att kunna göra det 
direkt ur marschgruppering och på stridsledning.  
En grundregel är: Order för inbrytningen bör ske på en plats varifrån 
man kan se anfallsmålet. 
Alternativet är att man har tillgång till detaljerade skisser eller 
byggritningar. Minst gruppchef skall ha sett anfallsmålet på bild eller i 
verkligheten. Håll ordergivningen kort genom att använda fastställda 
uttryck och begrepp. Risken för upptäckt och bekämpning måste 
beaktas under planeringsfasen. Finns möjlighet är samlad 
ordergivning att föredra. Anfall kan förövas, t.ex. med cheferna i en 
stor terrängskiss eller med hela förbandet i liknande terräng.  
 
Oplanerad inbrytning 
Sker t.ex. vid sammanstöt då förbandet tar skydd eller tar 
stridsställning i byggnader. Syftet med oplanerad inbrytning kan vara 
att neka motståndaren tid att förbereda ett försvar, syftet är inte att ta 
byggnaden. Oplanerad inbrytning sker när motståndaren har lågt 
stridsvärde, t.ex. när de ej har hunnit genomföra försvarsåtgärder 
och bygger på att förbandet har en inövad grundmetod (SO) för detta 
eftersom tid för förövning och en längre ordergivning inte finns. De 
enskilda principerna för planlagd inbrytning gäller dock i tillämpliga 
delar.  
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Exempel på genomförande: 
• Försvara stridställning. 
• Avdela observatör/post. 
• Ta med GrpCh till en plats där ni ser anfallsmålet och gör en 

skiss/ terrängvärdering. 
• Gör en stridsplan. 
• Ge order. 
• Avdela tid för förberedelser. 
• Anmäl anfallsberedd. 
 
Terrängvärdering 
Genom att titta på byggnaden måste PlutCh försöka bestämma ett 
antal saker som sedan ligger till grund för sin stridsplan: 
• Typ av byggnad/lokal 
• Skyddsnivå på ytter och innerväggar 
• Antal våningar, finns källare 
• Var finns trappor (livlina) 
• Finns genomgående korridorer/motsv. (livlina) 
• Fastställ terrängbenämningar 
• Lämpliga inbrytningspunkter 
• Lämplig framryckningsväg till byggnaden 
 
Genom att öva detta blir man ofta riktigt bra på att gissa sig till hur 
byggnaden är konstruerad bara genom att se den utifrån. 
Var noga med att skilja på vad som är fakta och antaganden. Det 
är i första hand fakta som skall ligga till grund för stridsplanen 
 

Pluton 
Ta anfallsmålet - Allmänt 

Stridsplan 
Stridsplanen grundar sig på följande: 
 
•  Tiden till förfogande (styr bl.a. val av ordergivningssätt) 
•  Terrängen Slutsatser från terrängvärderingen  
•  Uppgiften (Var noggrann med att du som chef har förstått syftet 

med uppgiften du fått. Det kommer att påverka hur du väljer att lösa 
uppgiften) 

•  Motståndaren 
•  Civilläget  
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Pluton 
Ta anfallsmålet – Uppifrån och ner 

 

 

Anfall uppifrån och ner ↓ 
Då byggnaden tas uppifrån och ner kan motståndaren pressas ut 
från byggnaden. Det är alltid lättare att anfalla nerför en trappa än 
uppför. Anfallet genomförs genom att ett våningsplan i taget tas. 
(Kamprincipen) Antingen genomförs hög inbrytning varefter plutonen 
anfaller neråt, eller så genomförs låg inbrytning. Vid låg inbrytning 
arbetar sig plutonen uppåt genom att ta en inbrytningszon på varje 
våning och slutligen anfaller plutonen uppifrån och ner. 
 
+  Lättare slåss nedåt, (Ex. vis genom gravitationens inverkan på hgr) 
+  Motståndaren blir ej trängd utan kan fly ut (där de självklart möter 
  understödet) 
+ Möjlighet att överraska och tidigt behärska den lättförsvarade trappen 
- Risk att bli avskuren 
- Svårare att avtransportera skadade/civila/fångar 
 

 
Hög inbrytningspunkt Låg inbrytning, men sedan snabbt 

upp för att sedan arbeta sig nedåt. 
(På en liten byggnad kommer 
buffertarna runt trappen att täcka hela 
huset.)  

48



FÖRSVARSMAKTEN   2009-06-05   19100:50372   
Markstridsskolan  FMR MOUT UtbU GrpPlut       Sid 49 (56) 

 

Pluton 
Ta anfallsmålet – Nerifrån och upp 

 
Anfall nerifrån och upp ↑ 
Många gånger tvingar situationen och terrängen plutonen att anfalla 
nerifrån och upp. Byggnaden tas genom att våningsplan för 
våningsplan tas nerifrån och upp. Härvid kan förbandet lätt få fram 
reserver samtidigt som egna skadade snabbt kan omhändertas och 
borttransporteras. Möjligheten att kunna tvinga ut motståndaren ur 
huset begränsas dock genom detta förfaringssätt. 
 
Tänk på att stridsplanen skall vara enkel och listig. 
 
Stridsplanen skall innehålla skenåtgärder (skeninbrytning, vilseledning, 
överraskning,) 
 
+  Lätt att få fram resurser och avtransportera skadade/fångar/civila 
+ Enkelhet 
- Motståndaren blir trängd utan möjlighet att fly och tvingas välja 

att slåss till slutet. 
- Att vänta med att anfalla och behärska trappen kan ge fi tid att försvara 

den bättre  

 
Låg inbrytningspunkt och 
sedan tas våningarna 
nerifrån och upp ↑ 
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Pluton 
Terrängbenämningar 

A 
B 

C 
D
D 

1 2 

3 4 5 

1 

3 

1 2 

3 

1 
2 

3 

Sveavägen 

D
rottninggatan 

2 

 

Exempel på 
terrängbenämning i 
bebyggelse. Om detta 
förbereds på högre nivå 
på ett större område kan 
indelningarna 
kompletteras med 
område/kvartersbenämni
ngar: Ex: Norrmalm XX 
Södra – A - 2 
 

 

Fredsgatan 

Ovan: Denna variant passar i viss bebyggelse. Medan det i t.ex. plottriga 
kåkstäder kan vara bättre med raster där inte varje byggnad är numrerad. 
Förbered dessa innan anfall och försvar. 

 

 
 

På plutons- och högre 
nivåer är grundförfarandet  
att sidorna på huset 
benämns med väderstreck. 
för att minimera risken för 
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Pluton 
Försvar 

Allmänt: 
Följande principer gäller för försvar i bebyggelse: 
• Grundprincipen är ”frontalt skydd – flankerande skjutriktning”. 
• Ju högre stridsvärde motståndaren har desto rörligare måste 

försvaret vara. Har motståndaren mycket tunga och högteknologiska 
vapen kan han ganska lätt slå ut fasta försvarsgrupperingar även 
om de är väl förberedda och utbyggda. 

• Försvaret skall tas upp tidigt och skall ha stort djup.  
• Stridsställningar skall vara indragna i bebyggelsen så att 

motståndarens långskjutande vapen inte kan påverka oss. En 
stridsvagn inne i bebyggelse med korta skjutavstånd (under 200m) 
är betydligt mindre farlig än en stridsvagn på 1000m. 

• Förövning av omgrupperingar och av stridsplaner är viktiga då det 
kan vara svårt att leda ett försvarsgrupperat förband. Underställd 
personal måste i mycket stor utsträckning kunna handla 
självständigt. 

• Förövningar av motstöt för att återta terräng skall ske.  
• Fältarbeten är mycket viktigt för ett effektivt försvar. Både 

fördröjande och för egen rörlighet. 
 
Exempel på arbetsgång: 

1. Arbetsposter/patruller ut. Börja lösa uppgiften nu. 
2. Gruppera plutonen, kontrollera sammanhängande eldsystem. 
3. Grupperna förbättrar ordinarie eldställning. 
4. Plutonchefen genomför gemensam ordergivning. 
5. Gruppernas genomför ingående i växel- och alternativa 

stridsställningar. PlutCh kontrollerar. 
6. Ge grupperna klartecken att föröva gruppvis när det är lämpligt. 
7. Genomför fältarbeten för egen rörlighet samt fältarbeten för att 

försvåra för motståndaren. Vid blockeringar samt mineringar 
skall detta oftast ske efter order av KC. 

8. Gruppera ut poster samt genomför patruller inom mellersta och 
yttre rutan. 

9. Föröva, efter klartecken av KC, försvaret med huvuddelen av 
plutonen. Kontrollera att alla vet när eld får öppnas, hur sker 
omgrupperingar, omfall, mm. 

10. Anmäl försvarsberedd. 
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Försvarsgrupperingen kan schematiskt beskrivas enligt följande: 
 
 

Pluton 
Försvar 

Yttre område:  
Syfte: Förvarning 
 
Kan bestå av: eldobservatörer, 
prick- och skarpskyttar, 
checkpoint, O-plats, postering,  
pansarförstöringspatruller. 

Mittre område: 
Syfte: Här sker huvuddelen av 
striden. Skall kunna förstärka 
yttre och inre område. 
Alternativt understödja deras 
urdragning. 
 
Innehåller stridställningar, 
växelstridställningar och 
alternativa stridställningar. 
Eldöverfall utförs. Minor 
används. Larmstyrka finns här. 
 

Innersta området: 
Innehåller plutonens kvarter, 
ÅSA, stridsställningar för att 
kunna understödja larmstyrkan. 
samt posteringar. Kan innehålla 
ytterligare växelstridställningar 
och alternativa stridställningar 
 
Allt i anslutning till 
nyckelterräng. 

 

Schematiskt exempel på 
aktiviteten i de olika 
områdena. 
 
Mineringar, utförd 
blockering/förstörning av tg 
som fi ej får nyttja. 
Posteringar och 
eldställningar samt fi 
troligaste och näst troligaste 
anfallsriktning. 
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Pluton 
Försvar 

1.   Blockeringar syftar till att hindra motståndaren att frr, gruppera eller ta 
 skydd i viss terräng. Både gator samt byggnader kan blockeras. 

2a  Försvarsladdningar.  
2b  Mineringar, här som överrullningsskydd och för att stoppa/bromsa fienden. 

 eller för att styra fienden. Larmminor används ex. vis till förvarning eller 
 mörkerstridsbelysning. 

3  Fiendens troligaste och näst troligaste framryckningsriktning.  
4.  Förberedda omgrupperingsvägar. Dessa skall vara förövade av alla i plutonen  

och uppmärkta. Även i mörker skall allt fungera. 
5a  Ordinarie stridsställning. Här skall det finnas en dubbelpost med ksp/p-skott i 

 syfte att kunna understödja övrigas frr/anfall. 
5b  Växeleldställning.  
5c. Alternativ stridsställning, motståndarens näst troligaste anfallsriktning. 
6.   Motstötar skall om möjligt vara förövade. 
7.   Fältarbeten för rörlighet. Här i form av uppspända presenningar för att dölja 
   våra rörelser. Andra åtgärder kan vara att slå upp väggar, ordna 
   firningsmöjligheter, eller gräva löp/krypgravar.    
8.   Larmstyrka i högre beredskap än övriga. Uppgiften för larmstyrkan är att 

 kunna understödja övriga grupper samt kunna genomföra motstöt.  

 
Exempel på förberedelserna och planering för mineldöverfall i det mittre området. 
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Pluton 
Orderstöd 

Pluton 
 
Ordergivning Manöver 
 
- Ta fram kartor och ant mtrl 
- Närvaro ktrl 
- Stridsvärde(PeDARS) 
- Tid…Tidsförhållanden 
  (När anfalls/försvars ber) 
- Vi befinner oss… 
- Norr är över… 
 
Tg 
  
- UPM 
 
- Beskrivning av Tg skiss, 
   Tg modell 
 
Beskrivning av anfallsmålet 
- Typ av bebyggelse 
- Skyddsnivå 
- Planlösning 
- Inbrytningspunkt 
- Frr vägar 
 
Påverkan i Tg 
- ROTA/TIM 
- Fi Farb 
- Egna Farb 
- Civila 
 
 

1. ORIENTERING 
Motståndaren 
Högt/lågt stridsvärde  
VI  
Komp 
Uppg; Syfte, Målbild 
Understöd; Var, när 
 
2. Plutonens Uppgift 
 
3. Genomförande 
BESLUT 
- Plut Målbild 
- INLEDNINGSVIS 
- DÄREFTER 
- SLUTLIGEN 
- I ETT SENARE SKEDE 
(Plutonens beredd Uppg) 
(Stridsgrupperings form) 
 
OMFALL 
 
ORDER 
1, 2, 3, 4 
Stridsuppg … beredd … 
PBV Grpch / (E,F,G) 
Insatsregler(ROE) 
Sidoförband/Gränser 
 
4. Sjvtj 
 
5. Ledning 
 - PC, Stf PC  
 - Lösen 
 
Slut Tänk Frågor Repetera! 
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55

Häftet samt DVD’n  med filmer och interaktiva delar är ett 
komprimerat utdrag ur FMR MOUT.  
 
Filmerna går även att spela upp i DVD-spelare. 
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