
MARINeN
För säkerhet och fred.



Havet länkar samman människor och förser oss med mat och försörjning. 
För Sverige är import- och exporthandeln som går via sjöfart väldigt viktig. 
90 procent av Sveriges utrikeshandel går sjövägen.

Sveriges välfärd och utveckling är beroende av fri tillgång till havet, såväl 
för transporter som för rätten att nyttja de naturtillgångar som finns i de 
havsområden som omger Sveriges kust.

Det är i den här miljön marinen finns för att ta till vara på svenska intressen.

hAvet



MARINeNs  
ROLL
Marinen verkar på, under och över ytan, både i 
kustnära områden och långt ut till havs. Dygnet 
runt, året om övervakar marinen Sveriges 2 700 
km långa kust med fartyg, båtar, ubåtar och 
fasta radarstationer. 

Den svenska marinen värnar fred och säkerhet, 
både i Sverige och internationellt. Marinen 
är i ständig beredskap för nationella och 
internationella insatser. De marina förbanden 
och fartygen är slagkraftiga och unika i 
förmågan att verka både fritt till sjöss, kustnära 
och i skärgårdsmiljö.



ANpAssAd föR  
sveNsk MILjö
Sveriges geografiska och geopolitiska läge har 
under årens lopp styrt marinen att utveckla särskilt 
anpassade system för att möta de utmaningar som 
marinstridskrafterna kan ställas inför. Idag är flera av 
dessa system världsledande i den typiska marina  
miljön som omger Sverige, grunda hav och  
omfattande skärgårdar.

Några av dessa system är Visbykorvetter, ubåtar av 
Gotlandsklass och amfibiesystemet som alla rönt 
internationellt intresse.



Den som behärskar den miljö som den svenska skärgården utgör,  
har goda förutsättningar att vara framgångsrik även på andra ställen  
på jorden.

Marina krigsförband har tjänstgjort i samband med konflikten utanför 
Libanon och vid två tillfällen i den pågående ”Operation Atalanta” 
utanför Somalias kust. 

Internationella insatser har också genomförts i Kosovo och Tchad. 
Marinen har, under vissa perioder, huvudansvaret för den svenska 
insatsen i Afghanistan.  

…MeN LöseR  
uppgIfteR äveN  
utOMLANds



skRedsvIk
Fjärde sjöstridsflottiljen, Röjdykardivisionen

götebORg
Amfibieregementet, Amfibiebevakningsbåtkompani,  
 Sjösäkerhetskompani sjö
Marinbasen, Sjöinformationskompani Göteborg

beRgA
Amfibieregementet 

Fjärde sjöstridsflottiljen 
Marinbasen

Muskö
Marinbasen, Sjöinformationskompani Muskö

kARLskRONA
Första ubåtsflottiljen

Tredje sjöstridsflottiljen
Marinbasen

Sjöstridsskolan

stOCkhOLM
Marinens taktiska stab

vIsby
Amfibieregementet, hemvärnsbataljonväxjö

Marinbasen, hemvärnsbataljoner

  



Marinens taktiska stab, MTS, är en del av Försvarsmaktens 
insatsledning som finns i Stockholm. Marinens taktiska stab 
leder de marina stridskrafternas insatser. Chefen för staben är 
Marininspektör, det vill säga marinens högste företrädare.

Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land. 
Förbandets kustjägare, amfibiesoldater och sjömän har med 
olika vapensystem förmågan att ta och utöva kontroll över 
kustområden. Med snabbgående stridsbåtar och svävare har 
förbandet en god rörlighet. Amfibieregementet ansvarar för de 
nationella skyddsstyrkorna ur Hemvärnet i Södermanland och 
på Gotland. 

Fjärde sjöstridsflottiljen består av korvetter, minröjningsfartyg, 
röjdykarfartyg, stödfartyg och röjdykardivision. Med dessa kan 
man kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, göra insatser 
mot farkoster på ytan, i luften och under vattnet. Man kan även 
röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav.

Första ubåtsflottiljen består av ubåtar, ubåtsräddningsfartyg 
och signalspaningsfartyg. Med dessa kan man kontrollera 
havsområden, sjövägar och sjöfart och göra insatser mot 
farkoster på ytan och under vattnet. 

Marinbasen stödjer de marina förbanden med teknisk tjänst, 
transporter, basering, bevakning och logistik, både hemma och 
utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men har 
även verksamhet på Muskö och på Berga söder om Stockholm,  
i Göteborg och där behov finns. Marinbasen har också uppgiften 
att radarövervaka Sveriges sjöterritorium och ansvarar för de 
nationella skyddsstyrkorna ur Hemvärnet i Blekinge-, Kalmar- 
och Kronobergs län.

Tredje sjöstridsflottiljen består av korvetter, minröjningsfartyg, 
stödfartyg och rökdykarfartyg. Med dessa kan man kontrollera 
havsområden, sjövägar och sjöfart, göra insatser mot farkoster 
på ytan, i luften och under vattnet. Man kan även röja minor  
i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav.

Sjöstridsskolan, SSS, utbildar kadetter till officerare (officerare 
och specialistofficerare), vidareutbildar yrkesofficerare samt 
yrkesutbildar sjömän och soldater. Skolan ansvarar även för 
studier, försök och ledningsträning av fartygsbesättningar samt 
taktik- och teknikutveckling inom sjöstridområdet. 

MARINeN I sveRIge



Korvetterna av Gävleklass är konstruerade för svenska 
förhållanden men har även gjort insatser utanför Libanon.

Ubåtarna av Gotlandsklass använder den speciella 
Östersjömiljön för att dolt kunna lösa sina uppgifter.



Korvetter av Visbyklass är byggda med 
smygteknik i fokus, vilket gör fartygen mycket 
svåra att upptäcka. Korvetter av Gävle- och 
Stockholmsklass har även de mycket stor 
eldkraft, trots sin relativt lilla storlek. 

Minröjningsfartyg av Kosterklass tillhör de 
modernaste i världen och kan röja dagens 
högteknologiska minor och hålla sjövägar 
öppna.

Ubåtarna av Gotlandsklass är utrustade med 
luftoberoende stirlingmotorer, som gör det 
möjligt att vara under ytan under långa perioder 
utan att upptäckas. Ubåten har torpeder med 
stor eldkraft.

kOMpAkt 
styRkA

Smygtekniken på korvetterna av Visbyklass 
gör dem svåra att upptäcka, såväl med radar 
som på andra sätt.

Minröjningsfartygen av Kosterklass kan röja 
de modernaste minorna med sina avancerade 
sonarer och undervattensfarkoster.



Amfibieregementet har en unik kombination av 
förmågor anpassade för den naturliga stridsmiljön såsom 
områden där hav möter land, i skärgård, floddeltan och 
hamnområden. Personalen kan hantera en mångfald av 
uppgifter inom krishantering i skiftande miljöer, både 
nationellt såväl som internationellt. Förbandet är också 
anpassat för att kunna utföra markoperationer.

däR vAtteN  
MöteR LANd



Marinen stödjer andra myndigheter 
med bland annat sjölägesinformation 
inom svenska havsområden och 
skärgårdar.

Flera gånger om året omhändertar 
Marinen upphittad ammunition och 
sprängmedel.

Marinen stödjer också med 
eftersök av försvunna personer, 
sjöräddningsuppdrag och med 
saneringsarbete vid oljeutsläpp.

stöd tILL  
sAMhäLLet

Röjdykarna lokaliserar och oskadliggör 
minor under vattnet.

Under utbrottet av fågelinfluensa hjälpte hemvärnspersonal till vid 
saneringen av vissa kustområden.



bLI sOLdAt eLLeR sjöMAN
Om du väljer att jobba i Försvarsmakten kan vi lova dig ett av de 
mest spännande jobb du kan tänka dig. Ett jobb där du får möjlighet  
att mogna och utvecklas, både i ditt yrke och som människa.
Du jobbar i en öppen organisation som har stort förtroende för 
individens förmåga och där du har stort utrymme för eget ansvar.  
Du arbetar internationellt, oavsett om du är hemma eller på uppdrag 
utomlands. Men framför allt är ett jobb i Försvarsmakten ett jobb där  
du kan hjälpa andra och arbeta för något som är större än dig själv.  
Ett jobb där du kan göra skillnad. Välkommen till oss! 

Gå in på forsvarsmakten.se för mer information.

Marinbasens informationsavdelning Box 527 371 23 Karlskrona  
E-post: info-marinb@mil.se  www.forsvarsmakten.se/marinen Bi
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