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Saabs och LFVs bolag SDATS tar över världens
första distansledda flygtrafikledning
Från 1 januari 2019 tar Saabs och LFVs gemensamma bolag Saab Digital
Air Traffic Solutions (SDATS) över ansvaret för flygtrafikledningen vid
flygplatserna Örnsköldsvik och Sundsvall-Timrå.
Saab och LFV har tillsammans utvecklat ett högteknologiskt system, inklusive ett
operativt koncept, som möjliggör flygtrafikledning på distans av en eller flera
flygplatser från en gemensam kontrollcentral i Sundsvall. 2015 blev Örnsköldsviks
flygplats först i världen med flygtrafikledning på distans därifrån.
Nu tar SDATS ytterligare ett steg mot att bli en etablerad leverantör av flygtrafiktjänst
och tar över flygtrafikledningen från LFV för dessa flygplatser. Avtalet gäller från 1
januari 2019 och löper under sex år med option på ytterligare två år.
– Det är ett stort steg för SDATS att få leverera dessa tjänster på ett för
våra kunder kostnadseffektivt och flexibelt sätt, säger Johan Klintberg, vd
för Saab Digital Air Traffic Solutions.
– Avtalet är en viktig och glädjande milstolpe för Saab och LFV. Vi har nu
gemensamt uppnått ett mål för SDATS och kan fortsätta expansionen,
säger Per Kjellander, operativ chef LFV.
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– Det nya avtalet ger oss förutsättningar att utveckla och framtidssäkra
flygplatserna. Jag ser fram mot att jobba vidare med SDATS som leverantör
av flygtrafikledning, säger Frank Olofsson, flygplatschef Sundsvall-Timrå
flygplats.

Saab Digital Air Traffic Solutions AB bildades 2016 som ett joint venture mellan Saab
och LFV (Luftfartsverket). Genom att kombinera LFVs unika operativa erfarenhet med
Saabs tekniska lösningar i världsklass, kan SDATS sköta hela processen från
planering till implementering och drift av tjänster för fjärrstyrd flygtrafikledning. SDATS
erbjuder flygplatser i Sverige och utomlands ett digitalt alternativ för köp av
flygtrafikledningstjänster, vilket kan skapa bättre ekonomiska förutsättningar att driva
flygplatser.
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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
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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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