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Danish Aerotech och Saab tecknar avtal värt 240 
miljoner kronor 
 

Danish Aerotech A/S och Saab AB har nu tecknat ett samarbetsavtal 
som säkrar beställningar till Danish Aerotech för upp till 200 miljoner 
danska kronor eller cirka 240 miljoner svenska kronor. Avtalet 
förutsätter att Danmark köper Gripen som ersättare för de nuvarande 
planen av typ F-16. Danish Aerotech räknar med att leverera mekaniska, 
elektriska och elektroniska delar till Saab under det nya 
samarbetsavtalet.  

 
Senast under 2008 förväntas den danska regeringen fatta beslut om vilket 
stridsflygplan som om några år skall ersätta F-16 i Danmark. Avtalet med Danish 
Aerotech ingår i det större industrisamarbetspaket som Saab erbjuder om 
Danmark köper Gripen. 
 
– Hos Danish Aerotech har vi länge arbetat med att säkerställa att ett brett 
spektrum av danska företag kan bli medproducenter till Gripen. Det gläder mig 
mycket att vi med detta samarbetsavtal tar ett viktigt steg till att konkretisera 
Saabs goda intentioner om att engagera dansk industri i utveckling och 
produktion av den danska versionen av stridsflygplanet. Erfarenheterna från 
förvärvet av F-16 visar att stora inköp inom försvarssektorn leder till många 
beställningar och arbetstillfällen i danska företag under planets hela livslängd. 
Danish Aerotech har med detta avtal säkerställt att vi får del av senaste teknik 
och samtidigt räknar vi med att det ska ge underlag för ytterligare 10–15 
arbetstillfällen, meddelar Sören E. Petersen, Vd hos Danish Aerotech. 
 
Manne Koerfer, kampanjansvarig för Gripen International i Danmark, säger: 
– Uppfyllandet av de åtaganden om industriellt samarbete, som följer av 
leveranser till den danska försvarsmakten, prioriteras mycket högt av Saab. 
Gripen är redan i operativ tjänst i de svenska, tjeckiska och ungerska flygvapnen 
och är även på väg till Sydafrika. I alla dessa länder har Saab utvecklat 
långvariga samarbetsrelationer med lokala företag. Den tekniköverföring som vi 
har kunnat bidra med via Gripenprogrammet har lett till många gemensamma 
fördelar på kort och på lång sikt. Jag är säker på att vårt samarbetsavtal med 
Danish Aerotech är positivt för dem och för oss. 
 
Sedan företaget etablerades 1992 har Danish Aerotech haft ansvaret för allt 
underhåll av det danska försvarets utbildningsflyg av typ Saab T-17. Det är 
således två gamla samarbetspartners som nu med det nya avtalet tar ytterligare 
ett steg i att cementera de goda relationerna. 
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Danish Aerotech A/S på Flyvestation Karup tillverkar komponenter till bl.a. jaktplanet 
F-16 och helikoptrarna av typ EH-101. Vidare står företaget för underhåll av flygplan, 
helikoptrar och vapensystem för bl.a. NATO och det danska flygvapnet, bland annat 
utbildningsplanet T-17, Sidewinder/AMRAAM-missiler och LANTIRN 
målidentifieringsutrustning. 
 

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: 
Sören E. Petersen, Danish Aerotech A/S, tel. +45 99 62 62 62 
Owe Wagermark, Gripen International, tel. +46 734 18 18 24 
 
www.saabgroup.com 
 
 
 


