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Saab erbjuder Gripen till Finland
Saab har med stöd av den svenska staten idag lämnat in en offert avseende
nya stridsflygplan till det finska försvarets logistikavdelning, som ansvarar för
försvarsinköp. Erbjudandet som omfattar 64 Gripenflygplan, bestående av både
ensitsiga Gripen E och tvåsitsiga Gripen F, utgör det formella svaret på kundens
anbudsförfrågan (RFQ) som utfärdades i april 2018.
Saabs erbjudande består av den senaste tillgängliga tekniken som krävs för att möta
den ständigt föränderliga och mycket utmanande operativa miljön.
– Gripens operativa förmågor matchar mycket väl de finska behoven och
kraven. Med Gripen kan Finland förnya sin stridsflygplansflotta utan att
kompromissa med antalet flygplan, tack vare en mycket konkurrenskraftig
livscykelkostnad. Vi är övertygade om att Gripenerbjudandet skulle utgöra ett
betydande bidrag till det finska försvarets operativa förmåga, säger Jonas
Hjelm, chef för Saab affärsområde Aeronautics.
Saabs erbjudande till Finland inkluderar även ett omfattande vapen- och sensorpaket
samt nödvändig utrustning och tillhörande tjänster som behövs för att driva
Gripensystemet. Dessutom tillkommer ett program för industriellt samarbete i syfte att
bygga upp en omfattande nationell kapacitet för försörjningssäkerhet i Finland.
Programmet omfattar även överföring av underhålls-, reparations- och
översynskapacitet till den lokala industrin, samt flygplanstillverkning och etablering av
ett centrum för vidmakthållande och utveckling av Gripen i Finland.
Enligt kundens planering förväntas ett beslut om upphandling under 2021.
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Gripen E-programmet fortskrider enligt plan, med pågående produktion. Under 2019
kommer Gripen E att börja levereras till kund.
Gripen är för närvarande i tjänst i fem länder: Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Ungern
och Thailand. Sverige och Brasilien har beställt Gripen E. Brasilien har även beställt
Gripen F. Dessutom använder UK Empire Test Pilots’ School (ETPS) i Storbritannien
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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