
 

SVERIGES MARINA AKADEMI 

Inbjuder dig personligen till 

MARINKONFERENSEN 2017 
Folkförsörjning i kris och krig samt behovet av flödessäkerhet 

Torsdagen den 29 juni 2017 klockan 1500 – 1715 

Kolskjulet på Kastellholmens södra udde i Stockholm 

   

                                    

Foto. TT, havet.nu, NordStream samt Försvarsmakten 

Kungl. Örlogsmannasällskapet – Sveriges marina akademi – genomför ett seminarium om 

flödessäkerhet i kris och krig torsdagen den 29 juni i Stockholm. Seminariet vänder sig till dig som 

arbetar med frågor om säkerhets- och försvarspolitik, försörjning, sjöfart och hamnsäkerhet samt 

media relaterade till dessa områden.  

Sverige kan försörjningsmässigt liknas vid ö. Vi är en del av den globaliserade världen och därmed 

beroende av säkra sjöförbindelser. För Sverige som idag inte är självförsörjande t ex avseende 

livsmedel och läkemedel, har sjötransporterna en avgörande betydelse för folkförsörjningen i kris 

och krig. För tillverkningsindustrin är sjötransporterna nödvändiga för tillförseln av råvaror och 
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delkomponenter samt för vår export av färdiga produkter. Vi importerar årligen merparten av vår 

konsumtion. Sjötransporterna har därför en stor betydelse för utvecklingen av vårt lands ekonomi. 

Sjöfarten levererar enligt principen – just in time. Några lager av betydelse finns inte längre i landet. I 

händelse av kris eller krig behöver därför våra sjötransporter skyddas med militära resurser för att 

säkerställa fortsatt import och export av för vår industri och folkförsörjningen nödvändiga varor. 

nödvändiga varor. Övriga transportmedel saknar helt förutsättningar för att ens under kortare tid 

ersätta det sjöburna varuflödet. 

Dessa strategiska förhållanden diskuteras sällan och än mindre synes de få påverka utformningen av 

vårt totalförsvar. Kungl. Örlogsmannasällskapet inbjuder därför till ett seminarium för att diskutera 

dessa frågor. 

Som moderator under seminariet agerar en av Sveriges främsta försvarspolitiska debattörer, Annika 

Nordgren Christensen. 

Förhandsanmälan senast 2017-06-10 till sekreteraren Bo Rask genom epost till secretary@koms.se 

Seminariet är kostnadsfritt, men utebliven närvaro efter anmält och bekräftat deltagande kommer 

att debiteras med 250 kronor. 

Lokal: Kolskjulet längst ut på Kastellholmens södra udde i Stockholm 

Transportanvisning: Buss 65 från Centralen klockan 1353 och 1413 till Skeppsholmen.  

                                      Restid 13 minuter. Skyltning från bron till Kastellholmen. 

 

Program: 

14.30 - 15.00  Samling, kaffe med kaka. 

15.00 - 15.05  Akademiens ordförande Michael Zell hälsar välkommen.  

15.05 - 15.20 Pär Bygdeson, Livsmedelshandlarna – hur länge räcker maten? 

15.20 - 15.35 Christer Svärd, Volvo AB – när stannar industrin? 

15.35 - 15.50 Claes Berglund, Stena AB – finns transportresurserna när de behövs? 

15.50 – 16.00  Magnus Christiansson, Försvarshögskolan – hur ser det större perspektivet ut? 

16.00 - 16.10  Odd Werin, Försvarets Materielverk – har vi en hållbar marin materielplanering? 

16.10 - 16.25  Jens Nykvist, Marinchef – klarar marinen uppgiften? 

16.25 - 17.00  Paneldiskussion med Allan Widman, försvarsutskottets ordförande och ledamot i 
försvarsberedningen samt tidigare talare Pär Bygdeson, Christer Svärd, Claes Berglund, 
Magnus Christiansson, Odd Werin och Jens Nykvist. 

17.15 - 18.30 Mingel. 

Välkomna! 

 
 
Michael Zell 
Ordförande Kungl. Örlogsmannasällskapet 
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