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Saab Training Systems har tecknat kontrakt värt 628 MSEK  
 

Brittiska försvarsdepartementet, MoD, har tecknat ett kontrakt 
med Saab Training Systems, Huskvarna. Kontraktsvärdet är 628 
MSEK ocht omfattar underhåll av tidigare levererade Saab 
simulatorsystem inom DFWES-programmet (Direct Fire Weapon 
Effects Simulators).  

 
Systemen används på brittiska arméns övningsområden Salisbury Plain i Storbritannien, 
British Army Training Unit Suffield i Kanada samt i Sennelager, Tyskland. 
 
- Vi ser det erhållna kontraktet som ett resultat av sju års väl utfört arbete och ett gott 
samarbete i partnerskapsanda mellan Saab och MoD, säger Johan Ohlson, verkställande 
direktör, Saab Training Systems. 
 
I det senaste kontraktet, som startar 1 april 2002 och löper på 8 år, ingår ett 
helhetsåtagande till fast pris där Saab Training Systems tar fullt ansvar för att kundens 
utrustning alltid är tillgänglig och i bästa skick. Kontraktet tillåter att framtida kända och 
okända plattformar och applikationer fasas in och att ytterligare tjänster kan beställas, något 
som kan öka kontraktsvärdet. 
 
Saab Training Systems levererade DFWES-utrustningen, baserad på Saab BT46 
lasersimulatorer, under åren 1994-2001. Sedan 1995 är Saab-personal stationerad på de 
brittiska övningsområdena där de bl.a. ansvarar för utbildning och underhåll av systemen. 
 
I och med att brittiska försvarsdepartementet, genom nytänkande och innovativa idéer, nu 
valt ett långtidskontrakt ökar man utbildningsvärdet genom hög tillgänglighet till systemen, 
minskar kostnaderna och gör väsentliga besparingar samtidigt som Saab sporras att 
investera i kontinuerliga förbättringar i systemen.  
 
Genom att använda DFWES-systemen kan den brittiska armén effektivt höja den militära 
operationella effektiviteten på alla nivåer samt öka soldatens färdighet, motivation och 
självtillit. DFWES-systemet är uppbyggt med Saab BT 46 high fidelity-utrustning, idag 
erkänd som världsstandard, och som används av många länders försvarsmakter. 
 
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:  
Johan Ohlson, President, Saab Training Systems  Tfn: 036-38 86 01 
Mats Eriksson, Programme Manager, Saab Training Systems Tfn. 036-38 83 23 
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