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Saab utvecklar framtida datorsystem för Gripen  
 

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har av FMV, Försvarets 
Materielverk, fått en beställning på utveckling av avioniksystemet för 
den Svenska Försvarsmaktens Gripen-flygplan. Ordervärdet för 
Saab uppgår till MSEK 450, som fördelas över 2 år. 

 
 
Beställningen inleder arbetet på ett nytt avioniksystem, bestående av bland annat nya datorer och 
elektroniska presentationsskärmar, som ska tas i bruk om cirka 10 år. 
 

- Gripen utvecklas ständigt. Datorer som har den bästa prestanda möjlig idag kommer att ses 
som otillräckliga för de uppgifter som Gripen ställs inför om tio år, och då ska flygplanen 
fortfarande vara moderna i tjugo år till. Få högteknologiska produkter har en så lång 
livslängd som Gripen, säger Lennart Sindahl Vice VD på Saab och chef för affärsområdet 
Aeronautics.  

 
Det nya avioniksystemet kommer att utöka Gripens förmåga att hantera stora och komplexa 
informationsmängder med olika sekretessgrad. Ett nytt avioniksystem gör det också möjligt att i 
framtiden införa nya sensorer som kräver en förändrad systemarkitektur.  
 
 
 
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 ständigt 
ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 
www.saabgroup.com 
 
 
För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab. 
Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort 
stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor. 
 
Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen 
lämnades för offentliggörande den 25 maj kl. 13.15. 

 

http://www.saabgroup.com/
http://www.thenewsmarket.com/saab
mailto:journalisthelp@thenewsmarket.com

	   Saab utvecklar framtida datorsystem för Gripen 

