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Talman Björn von Sydow 
döpte HMS Nyköping 
– den fjärde korvetten i Visby-serien 
 
Talman Björn von Sydow döpte i strålande solsken idag den fjärde korvetten i Visbyserien, 
nybygge nummer 457 på Kockums i Karlskrona. ”Med konungens gillande skall ditt namn 
vara Nyköping”, uttalade han som sig bör. HMS Nyköping är liksom övriga fartyg i serien 
byggd i kolfiber och har det totala smyg-konceptet. 
 
Cirka 150 gäster hade mött upp. Nye FMV-chefen Gunnar Holmgren underströk i sitt tal att 
Visby-konceptet kan användas på bredden, också vid civila insatser internationellt och han 
såg framför sig också mer samverkan mellan marinen och Kustbevakningen.  
 
Begreppet stealth eller smygteknik omfattar allt som minimerar signaturer och signaler i syfte 
att försvåra och förhindra upptäckt och identifiering. Visby-korvetterna är mycket svåra att 
upptäcka på radar eller med annan modern, sofistikerad teknik. Konceptet är därför mycket 
uppmärksammat ute i världen. 
 
Försvarets materielverk har på uppdrag av Försvarsmakten beställt fem Visby-korvetter hos 
Kockums. De tidigare fartygen, som sjösatts, är HMS Visby, HMS Helsingborg och HMS 
Härnösand. Fartygen är flexibla och kan utföra alla typer av operationer, minröjning, 
ubåtsjakt, ytstrid, havsövervakning och sjöfartsskydd och de är väl anpassade för att delta i 
internationella operationer. Under lång tid kommer de att vara en viktig länk i det svenska 
försvaret. 
 
Visby-korvetterna utrustas också med sensorer och vapensystem som kan verka på, över och 
under vattnet i alla typer av konfliktnivåer. Förmågan till s kallad graderad insats är en viktig 
komponent för att lösa fredsbefrämjande uppgifter. Fartygen kommer genom sin flexibilitet 
och uthållighet att vara en viktig länk inom det svenska säkerhetspolitiska systemet under lång 
tid framöver. 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
 
För mer information, kontakta Kockums infoavdelning Kjell Göthe 0734 – 34 28 88 
eller Katarina Ketzénius 0734 – 34 24 68. För bilder, kontakta fotograf Peter Nilsson 
0734 – 34 28 25. 
 
Kockums står för marin högteknologi i världsklass – på ytan och under. Vi konstruerar, bygger och underhåller 
ubåtar och örlogsmarina ytfartyg med avancerad stealth-teknik. Andra framgångsrika produkter är det 
luftoberoende Stirling-systemet, ubåtsräddningssystem och minröjningssystem. Verksamheten finns i Malmö och 
Karlskrona, där all produktion sker. Kockums ingår i ThyssenKrupp Marine Systems. 
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Kockums VD Martin Hagbyhn 
vid sjösättningen av HMS Nyköping: 
 
Terrorhot till sjöss måste tas på allvar 
Kockums har unik kunskap att klara det 
 
Den nya världsordningen håller sakta på att finna sina former och vi står inför en spännande 
utmaning. Hotbilden framöver är fortsatt diffus men med terrorism som ett tungt inslag. De 
nya hoten kan bestå av terrorhandlingar, smuggling och cynisk människohandel, illegal 
invandring eller organiserad kriminalitet. Vi måste nu också se vår säkerhet i ett globalt 
perspektiv. 
 
Det sade Kockums VD Martin Hagbyhn vid sjösättningen av HMS Nyköping, den fjärde av 
Visby-korvetterna, som döptes av talman Björn von Sydow. Martin Hagbyhn pekade vidare 
på att världens befolkning lever allt närmare kusten i växande kuststäder. Den största delen av 
den globala handeln sker på farleder till sjöss i kustnära områden. 
 
– Jag anser att det är viktigt att vi tar sjöhotet med minst samma allvar som land- och 
lufthotet. I den maritima sfären kan detta ske med vårt Maritime Security Concept sade han. 
 
Vi tar för givet att man måste kunna kontrollera landområden, men samma kontrollbehov 
finns i den kustnära zonen. Utmaningen ligger i att etablera denna kontroll lika bra på som 
under vattnet. Närvaro är nyckelordet. 
 
Den kustnära zonen karaktäriseras av komplex miljö, lätt att gömma sig i, intensiv 
sjötrafik. Maritime Security Concept är: 
 
- En insatsorienterad och flexibel säkerhetsförmåga för olika hot, scenarier och 

konfliktnivåer. 
- En kostnadseffektiv lösning genom: 

o Multifunktionalitet på grund av användning av moduler. 
o Utnyttjande av hela nationens resurser, civilt och militärt. 
o Interoperabilitet både vid nationella och internationella insatser. 

 
Kockums, som har ett nära samarbete med FMV och Marinen, ligger lång framme i 
strategiskt viktiga områden, inte minst inom smygtekniken på och under vatten och 
minröjningskoncept. Med den nya hotbilden har de kunskaper vi besitter ökat i värde.  
Framöver kommer det inte enligt politikerna att vara möjligt för Sverige att behålla bredden i 
försvarsmaterielutbudet. Det gäller istället att satsa på ett antal områden där vi är ledande och 
som efterfrågas av andra nationer, bland annat stormakterna. Utan sådana produkter kommer 
vi förstås att hamna långt ner på prioriteringslistan i det internationella säkerhetssamarbetet. 
Vi avhänder oss då också möjligheten att vara med och påverka. Kockums har sådana 
framtidsprodukter. 



 
Den svenska marinens kunnande finns inom området littoral waters, eller grunda vatten. 
Liknande vatten finns på många andra platser i världen och fokus har med den nya hotbilden 
kommit att sättas på just grunda vatten. Marinens koncept har därför blivit internationellt 
efterfrågat och Sverige intar en framträdande roll i det som kallas Network Crisis 
Management och marinen kan spela över hela konfliktskalan. 
 
Det är viktigt att Sverige satsar på framtidsprojekt som leder till internationellt intresse 
för att bibehålla vår ledning och att säkerställa vår framtid.  
 
Genom huvudleverantörsskap, vår kompetens inom Maritime Security Concept och arbete 
med ledande teknologier har Kockums en klar ambition att etablera sig som Systemhus Sjö. –
– Detta klarar man inte utan en medveten ekonomisk stöttning via projekt och en gemensam, 
mellan kund och leverantör, långsiktig planering för att uppnå målet Systemhus Sjö, 
underströk Martin Hagbyhn. 
 
- - - - - - - - - 
 
För mer information, kontakta Kockums informationschef Kjell Göthe 0734 – 34 28 88. 
 
 


