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Saabs Remote Tower till en tredje flygplats i Sverige
Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs system, Remote Tower, har blivit
valt av Luftfartsverket, LFV, till att installeras på Linköpings flygplats. Det
blir den tredje flygplatsen i Sverige som installerar den banbrytande
tekniken.
LFV har gett Saab i uppdrag att installera Remote Tower, en teknik för att utöva
flygtrafikledning på distans, på Linköpings flygplats.
-

Vi arbetar intensivt för att utveckla moderna system för flygplatser. Saabs
Remote Tower kommer att öka kapaciteten och effektiviteten, säger Anders
Carp, chef för Saabs affärsenhet Traffic Management.

Linköping flygplats blir därmed den tredje flygplatsen i Sverige där LFV kommer att bedriva
flygtrafikledning på distans. Remote Tower är framtaget genom ett utvecklingssamarbete mellan
LFV och Saab. I oktober 2014 godkände Transportstyrelsen LFVs operativa koncept för
fjärrstyrda torn.
-

Med fjärrstyrda torn tar LFV flygtrafikledning till en ny nivå. Vi är bara i början av en ny era.
LFV är den första leverantören av flygtrafiktjänst som har fått ett operativt godkännande,
säger Olle Sundin, generaldirektör, LFV.

Saabs Remote Tower kommer att installeras på Linköpings flygplats under det fjärde
kvartalet 2015. Arbetet genomförs av Saab i Göteborg och Växjö.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom
militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i
hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar
och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.
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