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Saab förser Nordic Battle Groups helikopterförband med 
kommunikationsnät 

Saab Communication har tecknat ett kontrakt med FMV avseende 
leverans av ett kommunikationsnät med ledningsfunktioner till 
Nordic Battle Groups helikopterförband. Detta är det senaste 
kontraktet i en rad av leveranser från Saab av kvalificerade 
transportabla och mobila kommunikationslösningar för Nordic 
Battle Group.   

 
– Kontraktet är ytterligare ett bevis på att våra produkter klarar kundens krav och just 
nu söker vi flera medarbetare inom systemdesign och projektledning för att förstärka 
våra pågående och framtida kundprojekt säger Ulf Campner, Divisionschef Saab 
Communication.  
 
De tjänster som är aktuella och där behov finns av att förstärka oss är 
systemdesigners, systemingenjörer, teknikkonsulter, mekanikkonstruktörer och 
projektledare på våra orter Arboga, Kista, Växjö och Linköping. 
 
Det system som kommer att levereras är transportabelt, moduluppbyggt och 
konfigurerbart för att passa in i Försvarsmaktens insatsorganisation. Saab levererar 
på mycket kort tid en helhetslösning inkluderande kommunikationsnät, 
ledningsfunktion, användarutrustning och strömförsörjningssystem, varav det 
sistnämnda levereras av Saab Aerotech.  
 
Kommunikationsnätet kommer att utgöra plattform för att täcka de sambandsbehov 
som helikopterförbandet har avseende radio, telefoni och data för kommunikation 
och ledning samt samverkan med andra militära och civila system. 
 
Saab har sedan tidigare ett flertal kontrakt och leveranser till Nordic Battle Group 
såsom installation och integration av 23 containrar för Kommunikations och 
Ledningssystem Flygbas, ledningsinstallation i bandvagnar och installation av 
ledning/sambandscontainrar. 
 
Saab levererar mobila kommunikationslösningar för krishantering och internationella 
operationer. Kunder är bland annat svenska och norska försvaret och 
Luftfartsverket. De mobila kommunikationslösningarna som Saab levererar för 
flygbaser, camper, garnisoner och räddningsorganisationer är skalbara, 
konfigurerbara och transportabla för att möta de krav som ställs på rörlighet och 
mobilitet vid internationella kriser och insatser.  
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Saab Communication, en del av Saab-koncernen, erbjuder kvalificerade 
kommunikationstjänster samt robusta tele-, data och radiokommunikationslösningar 
till försvars- och samhällssäkerhetsområdet – nationellt och internationellt. 
 
 
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: 
Ulf Campner – Divisionschef Saab Communication 
Tel. 0589-814 44 
Mobil 0703-26 74 43 
ulf.campner@saabgroup.com 
 
Markus Holmberg – Säljare Saab Communication 
Tel. 0589-814 49 
Mobil 0730-666 590 
markus.holmberg@saabgroup.com 
 
Anders Engstedt – Marknadskommunikationsansvarig Saab Communication 
Tel. 0589- 39 71 15 
Mobil 070-713 0890 
anders.engstedt@saabgroup.com 
 
www.saabgroup.com 


