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Saab har fått helikopterkontrakt värt två miljarder 
 

Idag skriver Saab och NHIndustries under ett kontrakt avseende utveckling och 
produktion av ett taktiskt ledningssystem (TMS) till den nya svenska 
enhetshelikoptern, NH90, till ett värde av cirka två miljarder kronor. Förutom 
denna initiala order innebär den svenska helikopterupphandlingen ytterligare 
affärer för Saab i samma omfattning.  
 

– Det här kontraktet är ett resultat av det breda kunnande som finns inom Saab-gruppen. Detta 
skapar nya affärsmöjligheter och dessutom har vi stärkt vår position som kvalificerad 
samarbetspartner till ytterligare en betydande internationell leverantör av försvarsmateriel, säger 
Bengt Halse, VD och koncernchef för Saab AB. 
 
I samband med att Försvarsmakten i september förra året beslutade att beställa NH90-helikoptrar 
inledde NHIndustries avslutande förhandlingar med Saab om utveckling och produktion av ett 
taktiskt ledningssystem för den svenska enhetshelikoptern, som får beteckningen Helikopter 14. 
Kontraktet med NHIndustries är en order på cirka två miljarder kronor. Dessutom har NHIndustries 
ett omfattande offset-åtagande gentemot Sverige, där Saab kan förväntas erhålla ytterligare affärer 
i samma volym. Detta offset-åtagande sträcker sig fram till 2009.  
 
Saab är systemansvarig för utveckling av det taktiska systemet (TMS) innehållande bland annat 
utveckling, produktion och integration av systemdatorer, digital karta, registreringsutrustning, AIS -
transpondrar samt anskaffning av taktisk radar. I åtagandet ingår även en markbaserad 
utvärderings- och planeringsutrustning från Saab. Dessutom kommer ett nytt lednings- och 
ubåtsjaktsystem att utvecklas som en del av det taktiska systemet. Detta blir en viktig del i 
Försvarsmaktens framtida struktur och ledningsfilosofi och uppfyller kraven på att passa in i det 
nya nätverksbaserade försvaret.  
 
Samtidigt skrivs ett separat kontrakt där Saab kommer att producera 200 framkroppar till NH90. 
Det motsvarar cirka två tredjedelar av det totala antalet hittills beställda helikoptrar från Tyskland, 
Frankrike, Italien, Holland, Portugal och nu även för Sverige, Norge och Finland. 
 
Utveckling och produktion ska ske vid Saab Aerospace i Linköping, SaabTech Systems i Järfälla, 
Saab Avionics i Jönköping och Kista, samt AerotechTelub i Arboga. 
 
Totalt har Försvarets Materielverk beställt 18 Helikopter 14 där första leverans sker under 2005 och 
slutleverans under 2009.  
 
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom 
försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till 
systemintegration.  
 
 
För ytterligare information, var vänlig kontakta:   
Jan Nygren, Saabs koncernledning   Tfn: 013-18 19 99, 

0708-89 47 00 

Peter Larsson, Informationschef, Saab Aerospace Tfn:  013-46 53 109,  
0709-89 7109 

Bilder 
Bilder på Helikopter NH90 finns på www.saab.se à Aerospace à Press pictures 


