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Norska Thales med och utvecklar Gripen 

 
Thales Norway A/S och Saab har slutit ett avtal om utveckling av 
kommunikationssystem till Gripen. Beställningen till det norska 
företaget är det första inom ramen för det avtal om utveckling av 
Gripen som slöts mellan Norges försvarsdepartement och Gripen 
International den 26 april i år. 

 
– Kommunikationspaketet som Thales ska utveckla tillsammans med Saab är 
centralt och en vital del av Gripen. Saab får härigenom tillgång till norsk 
högteknologi av yppersta klass samtidigt som Norge nu på allvar själv skaffar sig 
kompetens att avgöra vad Gripen går för. Det är bra för både Norge och Gripen, 
säger Hans Rosén vid Gripen International och marknadsdirektör för Gripen i 
Norge.  
 
Thales Norway kommer under två år att utveckla Gripen-systemets förmåga inom 
områdena satellitkommunikation och bredbandsteknik. Det är funktioner som 
bland annat används vid informationsöverföring mellan flygplan och 
stridsledningsfunktioner på marken. 
 
Thales Norways VD Glenn Pedersen gläds åt det blivande samarbetet: 
– Jag är mycket positiv till detta samarbetsavtal med Saab, som ger oss möjlighet 
att bidra med vår kompetens inom försvarsrelaterade kommunikationssystem. Att 
medverka till utvecklingen av ett modernt stridsflygplan som Gripen ger oss också 
nya kompetenser och skapar en bra grund för framtida industrisamarbeten mellan 
företagen. 
 
Samarbetet är ytterligare ett exempel på där Saab startar samarbete med 
högteknologiska spetskompetensföretag över hela världen för att utveckla Gripen. 
För närvarande pågår utvecklingen av ett demonstratorprojekt, som omfattar 
provflygplanet Gripen Demo och en markbunden utprovningsplattform, Gripen 
Avionics Rig. 
 
Genom det industrisamarbetsavtal som tidigare i år tecknades mellan norska 
myndigheter och Saabs dotterbolag Gripen International kommer norska företag 
att bedriva avancerat utvecklingsarbete inom bland annat kompositer, 
kommunikationssystem, studier och integrationsarbete av norska vapensystem, 
ammunition samt logistik- och informationssystem. Samarbetsavtalet omfattar upp 
till 150 miljoner norska kronor och med möjlighet till förlängning och utökning. Ett 
antal norska små, medelstora och stora företag blir därmed delaktiga i ett utökat 
industrisamarbete med kopplingar till Gripens utveckling och framtid. 
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Om Gripen 
Gripen är den första av den nya generationens stridsflygplan i operativ tjänst. Det 
är utvecklat för att möta såväl nuvarande som framtida hot, samtidigt som det 
uppfyller hårda krav på flexibilitet, flygsäkerhet, pålitlighet, effektiv utbildning och 
låga användningskostnader. En nyutvecklad Gripen-version är en av kandidaterna 
när Norge senare ska anskaffa en ny stridsflygplanstyp. Den har bland annat 
längre räckvidd, starkare motor och ny radar. 
 
Gripen används redan av de svenska, tjeckiska och ungerska flygvapnen och har 
också beställts av Sydafrika. En av världens fyra skolor för testpiloter, den brittiska 
Empire Test Pilots’ School (ETPS) använder också Gripen. 
Gripen är därmed världsledande avseende export av den nya generationens 
stridsflygplan. 
   

Om Saab 
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. 
 

Om Thales Norway 
Thales Norway levererar innovativa, integrerade IKT-lösningar och tjänster till 
kunder över hela världen. Vi designar, utvecklar och implementerar 
högteknologiska produkter och systemlösningar som ger våra kunder den 
säkerhet de har behov av och den tillgänglighet de kräver. 
Thales Norway är en viktig internationell aktör med kunder i 32 länder och är av 
Nato utvald som leverantör av krypteringslösningar för IP-nät. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Peter Liander, Communications Director Norway, Gripen International 
Tel 013-18 50 15, 0734-185 015  
peter.liander@gripen.com  
Hans Rosén, Marketing Director Norway, Gripen International 
Tel 013-18 44 08, 0734-184 408  
 
Harald Röros, Communcations Director, Thales Norway 
Tel: +47 2263 8350 
Mobil:+47 90029126 
harald.roros@no.thalesgroup.com 
 
www.saabgroup.com 
www.gripen.com 
www.thales.no 


