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Saab tar hem order värd över 100 miljoner kronor på 
undervattenssystem 
 

Saab Underwater Systems kommer att uppgradera den danska 
flottans samtliga Double Eagle System. Ordern är, inklusive 
optioner, värd över 100 miljoner kronor och beställare är 
Søværnets Materielkommando. Double Eagle System är 
fjärrstyrda undervattensfarkoster och används av mariner 
världen över för minjakt och andra undervattensoperationer.  

 
– Det är mycket glädjande att vi fått denna order. Den danska marinens stora 
erfarenhet och kunskap när det gäller minjakt har världsrykte. När den danska 
marinen i mitten av 1990-talet köpte Double Eagle MkII-systemen för användning 
från deras Standard Flex-fartyg, var det ett genombrott för Saab. Att vi nu får 
förnyat förtroende är ett mycket viktigt erkännande av Double Eagle, samt en 
bekräftelse av systemets utvecklingspotential, säger Mikael Grodzinsky, VD för 
Saab Underwater Systems.  
 
Den danska marinen har beskrivit Double Eagle som ”de fjärrstyrda 
undervattensfarkosternas Formel-1” och genomför nu ytterligare investeringar i 
syfte att säkra systemets topprestanda för många år framöver.  
 
Kontraktet inkluderar uppgradering av det elektroniska systemet och en ny 
generation sensorsystem. De uppgraderade Double Eagle-systemen kommer att 
vara förberedda för SAROV-konfiguration, vilket betyder att farkosten kan 
opereras som en autonom undervattensfarkost (AUV).  
 
– Vi är världsledande inom fjärrstyrda undervattensfarkoster för minjakt - dvs 
lokalisering, klassificering samt omhändertagande av sjöminor. Vi har levererat 
undervattensfarkoster till flera länders mariner under åren och levererar för 
närvarande till Sverige, Nederländerna och Belgien.  
 
– Den här ordern är särskilt viktig eftersom den danska marinen och Saab 
kommer att samarbeta i framtida studier, utveckling, test och driftsförbättringar av 
Double Eagle-systemet, fortsätter Grodzinsky.  
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Saab Underwater Systems är ett av de ledande företagen i världen inom området 
undervattenssystem med speciell inriktning på grunda och svåra 
undervattensmiljöer. Företaget är verksamt inom områdena sensorsystem, 
insatssystem, fjärrstyrda och autonoma undervattensfarkoster, det vill säga ROV 
(Remote Operated Vehicle) och AUV (Autonomous Underwater Vehicle). Saab 
Underwater Systems deltar i ett flertal internationella samarbetsprogram.  
 
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:  
Sven-Inge Svensson, Program Director ROV, Saab Underwater Systems AB  
Tel: 0141-224 750, mobil: 0734-460 750. 
 
Mikael Grodzinsky, VD, Saab Underwater Systems AB  
Tel: 0141-224 510, mobil: 0734-460 510. 
 
www.saabgroup.com 
  
 
 


