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Australiens försvarsminister inviger Saabs 
Advanced Maritime Systems Centre 
 
Försvarsministern David Johnston invigde i morse Saabs 
Advanced Maritime Systems Centre i Adelaide. 
 

Advanced Maritime Systems Centre samlar alla resurser, färdigheter och kunskaper 
som har gjort Saab Australia världsledande inom marina stridssystem. Centret 
kommer att bli en viktig samlingspunkt för Saabs globalt marina integrationsprogram.  
 

– Jag är mycket glad över att officiellt få inviga Advanced Maritime Systems 
Centre. Det har varit fantastiskt att se den världsledande teknik som Saab 
utvecklar här i Adelaide. Ett exempel på den här tekniken är nästa generation 
av stridsledningssystemet 9LV, som har utvecklats i Australien. Systemet har 
visat utmärkta resultat under uppgraderingen av försvaret mot 
antifartygsrobotar på marinens fartyg i ANZAC-klassen, och kommer att 
vidareutvecklas här vid anläggningen, sa Försvarsminister Johnston. 

 
Advanced Maritime Systems Centre ska sysselsätta över 100 inhemska 
stridssystemtekniker, projektledare och programmerare. Antalet förväntas växa till 
över 200 anställda fram till 2020. Advanced Maritime System Centre kommer att ge 
ett betydande bidrag in form av intäkter till ekonomin i södra Australien under det 
kommande årtiondet. 
 

– Vi är mycket stolta över att Adelaide nu är Saabs globala 
kompetenscentrum, så kallat Centre-of-excellence, för integrering av 
stridssystem, sade Dean Rosenfield, VD för Saab Australia.  
 
– Förutom att hantera ett av de ledande eldlednings- och 
robotintegreringssystemen i världen, kommer Advanced Maritime Systems 
Centre också att vara utvecklingscentrum för andra marina program, till 
exempel nästa generation av ISCMMS-systemet (Integrated Ship Control 
Management and Monitoring System) som Saab har utvecklat för Australiens 
ubåtar i Collins-klassen. 
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– Jag är mycket glad över att se de framsteg som Saab har gjort inom export 
av försvarsteknik. Saab Australia är ett utmärkt exempel på vad australiensisk 
skicklighet, teknik och arbetsmoral kan uppnå i en konkurrensutsatt 
internationell miljö och den potential Advanced Maritime Systems Centre tillför 
Saab Australias kapacitet är mycket spännande, sade försvarsminister 
Johnston. 

 
Advanced Maritime Systems Centre kommer att hantera utvecklingen av Saab 
Australias stridslednings- och integreringsprogram 9LV. I lokalerna finns dessutom 
laboratoriet för ubåtsledningssystem, utbildnings- och simuleringsnoden, laboratoriet 
för framtidens stridssystem samt laboratoriet för robot- och eldledningssystem, som 
är den enda anläggningen i sitt slag i Australien. 
 
Advanced Maritime Systems Centre ligger i Mawson Lakes, Adelaide. Därmed ligger 
anläggningen i närheten av andra viktiga centrum för försvarsforskning och 
utveckling, inklusive Defence Science and Technology Organisations kontor i 
stadsdelen Edinburgh och University of South Australia. 
 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Saabs presscenter,  
+46 734 180 018 
presscentre@saabgroup.com 
 
David Ledger, Marketing Communications Manager, Saab Australia, +61 (0) 421 
054 698 

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/Twitter  
www.saabgroup.com/YouTube  

 

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 och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny 
teknik för att möta kundernas förändrade behov.  
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