
PRESSMEDDELANDE
Sida

1 (2)

Saab AB (publ)
Postadress Telefon Telefax Styrelsens säte Momsregistreringsnummer
SE-581 88  Linköping
Sweden

+46 (0)13 18 00 00 +46 (0)13 18 72 00 Linköping SE556036079301

Organisationsnummer Internet adress
556036-0793 www.saabgroup.com

IN
50

00
35

6-
42

2
U

tg
1

06
.1

1
W

or
d

Datum Referens

22 juni 2016 CU 16:041 S

Saab får order från Swedavia gällande ersättning av
radarsystem för markövervakning

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har blivit utvalt av Swedavia, det
statsägda företag som äger och driver Sveriges flygplatsinfrastruktur, att
leverera tre radarsystem för markövervakning av typen SR-3 till Arlanda
flygplats.

Saabs senaste generation av radarsystem för markövervakning SR-3 förbättrar
säkerheten på flygplatser genom att upptäcka föremål som flygplan, markfordon och
andra hinder. De kommer att ersätta tre föråldrade radarsystem på Arlanda flygplats.
SR-3 ger en oöverträffad situationsuppfattning och säkerhet under alla
väderförhållanden, och är konstruerade för att enkelt ersätta gamla radarsystem.

– Saabs radarsystem för markövervakning SR-3 valdes tack vare sitt
konkurrenskraftiga pris. Saab kommer att ersätta våra befintliga system
snabbt och med begränsade driftstopp med start denna sommar. SR-3
kommer att ge Arlanda bättre prestanda vid nedsatt sikt, sade Bo Hedman
på Swedavia.

Saab har mer än 10 års erfarenhet av installation av radarsystem av typen solid state
och har konstruerat SR-3 med öppen arkitektur. Den helt redundanta konstruktionen
med ett litet antal utbytbara enheter ger hög tillförlitlighet, små underhållskrav och låga
livscykelkostnader. Dessutom innebär ett litet elektronikskåp för inomhus- och
utomhusinstallation större flexibilitet och lägre installationskostnader.

– Tack vare dess konstruktion och flexibilitet kan vi förse Swedavia med nya
radarsystem som enkelt kan integreras med befintliga eller nya
flygtrafikledningssystem, sade Anders Carp, chef för Saabs affärsenhet
Traffic Management inom affärsområde Surveillance.

Saab levererar flygtrafikledningslösningar till civilflyg, flygplatser och flygbolag i fler än
40 länder på sex kontinenter. Läs mer om vad Saab kan erbjuda inom
flygtrafikledning:

ATM video
B-roll for editorial use
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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.


