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Saab och Boeing signerar kontrakt på 787 Dreamliner 
 

Saab Aerostructures och Boeing har signerat ett kontrakt gällande 
design, utveckling och tillverkning av samtliga lastrumsdörrar till 
Boeings nya passagerarflygplan, B787 Dreamliner. Affärens värde 
uppgår inledningsvis till cirka 800 miljoner kronor, och beräknas 
totalt omfatta flera miljarder kronor.   

 
– Vi är glada för det förtroende Boeing har visat för det här viktiga arbetspaketet och 
ser fram emot att delta som partner i 787. I och med samarbetet med Boeing 
förstärker vi ytterligare vår roll som leverantör till de båda stora flygplanstillverkarna. 
Den första serieleveransen kommer att ske i början av 2007, säger Pontus Kallén, 
affärsenhetschef, Saab Aerostructures. 
 
Saab Aerostructures kommer att ansvara för design, utveckling och tillverkning av 
samtliga lastrums- och åtkomstdörrar, sammanlagt sju dörrar av tre olika typer. 
Affärsenheten har stor erfarenhet av att tillverka olika dörrar till både militära och 
civila flygplan. Att Saab Aerostructures nu är delaktiga i arbetet med 787 stärker 
affärsenhetens position på den internationella flygplanstrukturmarknaden.   
 
– Vi har valt Saab Aerostructures för deras erkänt goda erfarenhet inom design 
och produktion av flygplanstrukturer. Deras gedigna kompositkunnande var en 
avgörande faktor för vårt val och vi är mycket glada att kunna välkomna Saab som 
787-partner, säger Mike Bair, vice president and general manager I Boeings 787-
program.  
 
Boeings nästa stora satsning 787 Dreamliner är ett program som innefattar tre olika 
flygplansmodeller. Programmet lanserades i april 2004. Majoriteten av alla 
strukturdelar till B787 kommer att tillverkas i komposit. Flygplanet kommer att trafikera 
sträckor mellan 6500 och 15 700 kilometer. Hittills har 23 olika flygbolag lagt fasta 
order eller optioner på totalt 293 flygplan. 

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: 
Susanne Dalskog, Informationschef, Saab Aerostructures 
Tel: 013-180014, 0734-18 00 14 
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