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Saab erbjuder Gripen E till Schweiz
Saab har med stöd av svenska staten i dag lämnat in sin offert avseende
nya stridsflygplan till armasuisse, den schweiziska myndigheten för
försvarsinköp. Saab erbjuder Gripen E samt ett omfattande program för
industriellt samarbete med schweizisk industri motsvarande 100 procent
av kontraktsvärdet.
Förslaget omfattar Saabs erbjudande avseende 30 respektive 40 Gripen E och är ett
svar på den RFP (Request For Proposal) som armasuisse skickade ut den 6 juli 2018.
Schweiz behöver ersätta sina gamla stridsflygplan.
– Den föreslagna Gripen E-lösningen har den senaste tekniken samt är
kostnadseffektivt avseende inköp, drift och support. Detta kommer att ge
Schweiz en optimal flottstorlek med den bästa totala operativa effekten under de
kommande årtiondena, säger Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde
Aeronautics.
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Som en del av förslaget till Schweiz erbjuder Saab industriellt samarbete motsvarande
100 procent av kontraktsvärdet. Samarbetet med schweizisk industri i alla landets
regioner, inom tillverkning, underhåll och teknik, kommer att säkerställa den
kompetens och kapacitet som behövs för att underhålla och vidareutveckla Gripen Esystemet i Schweiz. Saab har redan i dag en historisk, stark och bred leverantörsbas i
Schweiz. Den kommer att utökas genom Gripenprogrammet och därigenom
säkerställa ett kostnadseffektivt samarbete över hela livscykeln.
Gripen E-programmet fortskrider enligt plan, med pågående produktion. Under 2019
kommer planet att börja levereras till kund. Den allra senaste tekniken utnyttjas för att
åstadkomma den operativa kapacitet som krävs för att avvärja såväl dagens som
morgondagens hot. De viktigaste milstolparna under de senaste sex månaderna är
provflygningar med vapnen IRIS-T och METEOR, samt premiärflygningen av det
andra Gripen E-flygplanet.
Gripen är för närvarande i tjänst i fem länder: Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Ungern
och Thailand. Sverige och Brasilien har beställt Gripen E. Dessutom använder UK
Empire Test Pilots’ School (ETPS) Gripen som plattform för utbildning av testpiloter.
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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.
Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar
Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.
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