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Saab tecknar kontrakt med finska försvarsmakten 
värt 165 miljoner kronor 
 

Saab Training Systems, Huskvarna, har tecknat ett flerårigt 
kontrakt med finska försvarsmakten. Kontraktet omfattar underhåll 
och support av den stridsträningsanläggning som företaget börjar 
leverera under 2004. 

 
− Vi är mycket nöjda att finska försvaret valt oss för detta kontrakt. Finska försvaret har 
alltid hållt en hög nivå på träning och utbildning och har under många år använt våra 
simuleringssystem. De blir nu den sjätte större användaren av 
stridsträningsanläggningar som tecknar supportkontrakt med oss. Det bekräftar 
återigen vår starka ställning som ledande leverantör av tjänster inom militär utbildning, 
säger Johan Ohlson, verkställande direktör på Saab Training Systems AB. 
 
Kontraktet på stridsträningsanläggningen fick Saab i slutet av 2002. Anläggningen, 
som är mobil, består av olika vapensimulatorer, kommunikationssystem, mobila 
byggnader och system för övningsledning och utvärdering. I det nya kontraktet ingår, 
förutom service, underhåll och logistik, även återkommande utbildning samt 
operationellt stöd vid användandet både i ledningscentralen och ute i fält.  
 
Saab Training Systems bedriver en omfattande verksamhet inom området support av 
militära utbildningssystem över hela världen. Försvarsmakterna i Storbritannien, USA, 
Holland, Norge och Tyskland har tidigare valt Saab som huvudleverantör av underhåll 
och support. På den tyska stridsträningsanläggningen GÜZ har Saab bl.a. hand om 
support av anläggningens samtliga simuleringssystem. 
 
Saab Training Systems samarbetar med lokala finska företag vid uppbyggnad och 
bemanning av den mobila underhållsenheten i Säkylä. 

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, vänligen kontakta: 
Ulf Ölén, Vice President, Customer Support, Saab Training Systems AB,  
tel. 036-38 86 02 
 
Anders Jonzon, Manager Communications, Saab Training Systems AB,  
tel. 036-38 81 16 
 
www.saab.se 
www.saabtrainingsystems.com 
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