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Saab utför nya missilprov på Hebriderna 
 

Saab har fått förnyat förtroende att utföra missiltester med Meteor. 
De nya testerna ingår i en beställning till ett ordervärde av cirka 
MSEK 300.  

 
– Meteor är det ledande missilprojektet i Europa och Gripen får på nytt förtroendet att 
genomföra nya tester i projektet, säger Thomas Hellström, projektledare för Meteor 
på Saab Aerosystems.  
 
Gripen är det första och hittills enda stridsflygplan som avfyrat Meteor och med de nya 
testerna sker detta för första gången utanför landets gränser. Beställningen innebär 
att Saab kommer att fortsätta utprovningen och bedriva omfattande verksamhet med 
Meteor under flera år framöver. På agendan finns olika utprovningskampanjer ända 
fram till 2010. Kontrakten omfattar skjut- och målsökarkampanjer på FMV:s provplats i 
Vidsel, på Hebriderna i Skottland samt på Aberporth i Wales.  
 
Meteor är ett europeiskt samarbetsprojekt där Storbritannien, Frankrike, Italien, 
Spanien, Sverige och Tyskland deltar. Roboten är tänkt att vara den främsta 
luftmålsroboten för samtliga moderna europeiska stridsflygplan; Gripen, Eurofighter 
och Rafale.  
 
Saab blev delaktigt i Meteorprogrammet redan 2003 då Saab Bofors Dynamics fick 
en order för utveckling och produktion av roboten. Samma år fick också Saab 
Aerosystems en beställning på integration av Meteor på Gripen. Därigenom har 
Saab en viktig och framträdande roll i programmet. 
 
 
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och 
lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet Saab har verksamhet 
och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständig 
ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Heidi Wendt, Informationschef Saab Aerosystems  
Tel. 013-18 00 17. Mobil: 0734-18 00 17 
www.saabgroup.com 
www.gripen.com 
 
 
 


