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GRIPEN INTERNATIONAL LÄMNAR INFORMATION TILL AUSTRALIEN 
 
Gripen International har idag svarat på Australiens informationsförfrågan “New 
Aerospace Combat Capability” som ingår i Air 6000 projektet, en studie av 
Australiens framtida försvar. 
 
Australien skickade förra året en informationsförfrågan om teknisk information 
om Gripen och hur Gripen kan möta Australiens framtida krav och 
försvarsstruktur från 2012. 
 
Gripen International har levererat teknisk information om Gripen, det första av 
världens fjärde generationens flygplan i operativ tjänst, tillsammans med 
information om Gripens framtida utvecklingspotential. 
 
- Vi är övertygande om att Gripen med den planerade tekniska utvecklingen, är 
idealisk för att spela en betydande roll i Australiens framtida flygvapen. Gripen 
passar utmärkt in i visionen om ett framtida nätverksförsvar tillsammans med 
obemannade flygfarkoster, säger Ian McNamee, VD för Gripen International. 

 
Gripen är utvecklad för att möta dagens och framtidens hot och erbjuder hög 
prestanda, utmärkt manövreringsförmåga och fullt integrerade 
informationssystem och vapensystem för framtidens luftförsvar.  
 
 
Fakta om Gripen 
 
Gripen International, ägs till lika delar av Saab i Sverige och BAE SYSTEMS i 
Storbritannien, och har sitt huvudkontor i Sverige. 
 
Gripen är världens första fjärde generationens stridsflygplan i operativ tjänst.  
Totalt har ca 110 av de 204 beställda Gripen-flygplan levererats till svenska 
flygvapnet. Gripen kommer från och med 2004 att ingå i Försvarsmaktens 
snabbinsatsförband för internationella insatser. Nyligen invigdes Flygvapnets 
tredje Gripenflottilj, F21 i Luleå. 
 
Gripen har, förutom av det svenska flygvapnet, också beställts av det 
sydafrikanska (28 nya flygplan) och ungerska flygvapnet (lån av 14 flygplan).  
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Dessutom har Tjeckien valt att slutförhandla om köp av 24 nya Gripen-flygplan. 
Gripen International har även inlett förhandlingar med den polska regeringen, 
som avser att köpa upp till 60 nya jaktplan. Gripen International har lämnat in 
offert till Brasilien gällande 24 nya Gripen och till Österrike gällande upp till 30 
nya Gripen. 
 
Bild med exempel på framtida version av Gripen finns under “photo 
gallery” på: www.gripen.com 
 
För ytterligare information, vv kontakta: 
Owe Wagermark, Senior Vice President Communications 
Gripen International 
Telefon: 013-18 4014 Mobil 070 889 60 00 
Telefax: +013 18 0055 
 
John Neilson, Vice President Communications, Gripen International 
Phone: +44 1252 384795 Mobile:+44 7802 337704 
john.neilson@baesystems.com 
 
Marie Aktö, Manager Communications, Gripen International 
Telefon: 013-184216 Mobil: 070-989 7110 
marie.akto@saab.se  
 
www.gripen.com 
 


