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Saab i omfattande industrisamarbete om Norge väljer 
Gripen 

 

onics, Natech och TotAl-group. 

Inom d h har 
därför ing 
Inform b offererar 
nästa planen kan 
levere tibla och uppfyller de krav som 
Norge ställer. 

isk 

er långsiktig industriell relation mellan Sverige och Norge inom 
var och civil säkerhet, men också inom andra sektorer. Till dags 

. Vidare ser vi ett potentiellt affärsvärde på minst 100 procent inom 
s 

 

arknadsföring av flera olika produkter inom högteknologisk optronik. Kontraktet 

Saab planerar för ett brett industriellt samarbete med 
norsk industri vid en potentiell Gripen-affär. Saab har 
skrivit samarbetsavtal med Kongsberg Defence & 
Aerospace, Norwegian Thales, Nammo, Simrad 
Optr

 
e närmaste åren kommer Norge att förnya sin flygplansflotta oc

 tillfrågat svenska myndigheter om en så kallad Request for Bind
ation (RBI) gällande upp till 48 stycken Gripen-flygplan. Saa
generations Gripen, som just nu är under utveckling. Flyg
ras från och med 2016, är helt Nato-kompa

 
En Gripen-affär kommer att generera omfattande industrisamarbete och tekn
utveckling. 
  
– Vi är övertygade om att vårt erbjudande skapar en historisk möjlighet för en 
starkare och m
mrådena förso

dato har vi identifierat mer än 200 företagspartners inom samtliga Norges fylken. 
Vi kan idag garantera ett industrisamarbete som täcker över 100 procent av 

dervärdetor
både försvars och icke-försvarsrelaterade sektorer, säger Åke Svensson, Saab
VD.  
 
Samarbetsavtalet med Kongsberg Defence & Aerospace sträcker sig over 10-15 
år och täcker områdena flyg, rymd, försvar och civil säkerhet. Samarbetet 
inkluderar avancerad kompositproduktion och utveckling för både militärt och 
civilt flyg, liksom utveckling, integration och marknadsföring av JSM-missilen till 
ett värde av mer än 12 miljarder norska kronor.  
 
Thales Norway kommer att leverera viktiga delar till Gripen, mest inom data link 
kommunikation, SATCOM och Nato interoperativa kryptolösningar. Thales 
Norway och Saab planerar även betydande samarbeten inom andra militära 
kommunikationsområden. Total värde på denna affär är mer än 2 miljarder 
norska kronor. 
 
Nammo kommer att utveckla 27 mm APEX ammunition till Gripen och så kallade
Counter Rocket-Artillery-Mortars. Affärens värde är drygt 1 miljard norska 
kronor. 
 
Tillsammans med Simrad bildas ett nytt bolag för utveckling och internationell 
m
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ontraktet med Natech innefattar produktion i Narvik av kablage, paneler och 
s 

aab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar 
are 

r att möta 

ör ytterligare information, vänligen kontakta: 

som är värderat till mer än 6 miljarder norska kronor, innefattar också etablering 
av ett ”Center of excellence” för ISTAR/UAV.  
 
K
fästdetaljer till Gripen samt elektromekanisk tillverkning av flera andra av Saab
militära produkter. TotAl-group designar och producerar strukturdelar till Gripen, 
liksom kompletta monteringsarbeten. 
 
S
som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbet
på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi fö
kundernas förändrade behov. 
 
F
Toni Eriksson, tf presschef, Saab AB 
Telefon: 0734-18 00 18 
 
www.saabgroup.com
 
Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel me

enligt lagen om 
d finansiella instrument. 

de den 28 april kl 12.00.  Informationen lämnades för offentliggöran


