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Saab får beställning på integrationsstöd för vapensystem till Gripen 
E 

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning av 
Försvarets Materielverk (FMV) för integrering av vapensystemet Meteor 
på Gripen E. Beställningens totala värde uppgår till cirka 186 miljoner 
kronor och avser verksamhet under 2013-2023. 

Den mottagna beställningen är ett tillägg till det avtal med FMV som offentliggjordes 
den 15 februari 2013 och som bland annat omfattar utveckling och modifiering av 
Gripen E för Sverige under perioden 2013-2026. 
 

– Tilläggsbeställningen säkerställer genomförandet av integration av 
vapensystemet Meteor till Gripen E. Det befäster också Gripen som det 
ledande stridsflygssystemet med en flexibel design som erbjuder stora 
möjligheter att integrera nya förmågor, säger Ulf Nilsson, chef Saabs 
produktenhet Gripen. 

 
Meteor är en så kallad Beyond Visual Range Air to Air Missile (BVRAAM) som 
utvecklats för att möjliggöra bekämpning av luftmål på långa avstånd. Roboten är ett 
europeiskt samarbetsprojekt där Sverige, Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och 
Storbritannien medverkar. I slutet av juni 2013 genomförde Saab tillsammans med 
FMV det första skjutprovet med den serieutvecklade versionen av Meteor. Gripen blev 
därmed det första stridsflygsystemet i världen med förmåga att avfyra den denna 
version av Meteor, som utvecklats för Gripen, Eurofighter och Rafale. 
 
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, presscentre@saabgroup.com 
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