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Saab tecknar kontrakt med Smiths Aerospace på 
avionikutrustning för Boeing 787 Dreamliner 
 

Saab har fått en beställning från Smiths Aerospace, Wolverhampton, 
England, på avionikutrustning avsedd för Boeings passagerarflygplan av 
typen 787 Dreamliner. Kontraktet är i dagsläget värt drygt 60 miljoner 
kronor men beroende på B787-flygplanets affärspotential kan kontraktet 
över tid vara värt cirka 400 miljoner kronor.  
 

– För oss är den här beställningen ett genombrott på ytterligare en plattform och en 
bekräftelse på att vi är en stark aktör inom nischen säkerhetskritisk avionik. En position som 
vi har för avsikt att stärka ytterligare under kommande år, säger Björn Erman, 
affärsenhetschef för Saab Avitronics. 
 
Kontraktet omfattar utveckling, produktion och eftermarknadsarbete av ett elektriskt back-
up-system för manövrering av flygplanets vingklaffar (”High Lift Actuation System”). Arbetet 
kommer att utföras på Saab Avitronics i Jönköping och den första serieleveransen kommer 
att äga rum under 2007. 
Boeing har hittills beställningar på närmare trehundra passagerarflygplan B787 från drygt ett 
20-tal flygbolag. Boeing Commercial Airplanes beräknar att marknadspotentialen för detta 
segment totalt är cirka tretusen plan. Därutöver tillkommer eftermarknadsförsäljning.   
Saab signerade nyligen ett annat kontrakt med Boeing gällande design, utveckling och tillverkning 
av samtliga lastrumsdörrar till Boeings nya passagerarflygplan, B787 Dreamliner. Den affärens 
värde uppgår inledningsvis till cirka 800 miljoner kronor, och beräknas totalt omfatta flera miljarder 
kronor. 
 
Saab Avitronics bildades 1 juli i år genom en sammanslagning av SaabTech i Sverige och 
Avitronics i Sydafrika. Affärsenheten arbetar med flygelektronik, bland annat säkerhetskritiska 
flygburna delsystem, och olika typer av skyddssystem som missil-, laser- och radarvarnarsystem, 
störsändare och motmedelsfällare för flygplan, helikoptrar, fordon och för marina tillämpningar.  
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: 
Ronny Nyqvist, chef Utility and Mission Systems Saab Avitronics, tel 073 418 82 23  
Anna Bergenlid, informationschef, Saab Avitronics, tel 073 437 53 06  
 
www.saab.se  
www.saabavitronics.com 
 


