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Saab tecknar kontrakt om digital flygtrafikledning till
Cranfield Airport
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har valts ut av Cranfield
University, ett av de fyra främsta kommersiella forskningsuniversiteten i
Storbritannien, till att leverera ett system för digital flygtrafikledning till
Cranfield Airport.
Saab Digital Air Traffic Solutions kommer leverera ett system för digital
flygtrafikledning som bygger på en lösning som har utvecklats sedan 2006, och varit
godkänt av myndigheterna för operativ användning sedan 2015. Digitala
flygtrafikledningstjänster är ett genombrott inom flygtrafikledningen. Digitaliseringen
av data som samlas in och fördelas ökar den operativa effektiviteten och säkerheten
vid flygplatserna. Den nya digitala tjänsten gör att Cranfield Airport tar steget in i en
framtid med digitala tjänster och placerar Storbritannien i framkant av den globala
flygindustrin.
-

Saab Digital Air Traffic Solutions stärker ytterligare sin ledande ställning på
marknaden som den första leverantören av digitala lösningar för
flygtrafikledning. Vår beprövade teknik och operativa erfarenhet är en viktig
fördel på marknaden. Vi ser också fram mot samarbetet med Cranfield
University och de starka kopplingar som universitetet har med branschen
avseende innovativ forskning och utveckling, säger Johan Klintberg, VD för
Saab Digital Air Traffic Solutions.

Cranfield Airport ligger 70 km nordväst om London och ägs av Cranfield University.
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Digitala tornet för flygtrafikledning innebär ett stort lyft för Cranfield
Airport och universitets forskningsverksamhet. Våra befintliga
faciliteter i kombination med det digitala tornet gör Cranfield till
Europas ledande anläggning för flygforskning, säger professor Sir
Peter Gregson, rektor och VD för Cranfield University.

Saab och Luftfartsverket, LFV, var först med att ta digital flygtrafikledning i drift. I juni
2016 bildade Saab och LFV ett gemensamt bolag; Saab Digital Air Traffic Solutions.
2015 blev flygplatserna i Örnsköldsvik och Sundsvall först i världen med att
fjärrstyras från ett digitalt flygledartorn i Sundsvall. Linköpings flygplats följer efter
och blir den tredje fjärrstyrda flygplatsen 2017. Lyckade testinstallationer har också
genomförts i Australien, USA, Nederländerna, Norge och Irland i olika typer av
miljöer och på olika avstånd.
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Saabs expertis inom flygtrafikledning spänner över övervakningssensorer,
automatisering av flygtrafikledning, gemensamt beslutsfattande och digitala torn.
Saabs lösningar är betrodda av leverantörer av flygtrafikledningstjänster, flygplatser
och flygbolag på sex kontinenter och på mer än 100 platser i 45 länder.
Ytterligare information finns på www.saab.com/digitalairtrafficsolutions
För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
0734-180 018,
presscentre@saabgroup.com
www.saab.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. Genom innovativt, samarbetsinriktat och
praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta
kundernas förändrade behov.
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Cranfield University erbjuder forskning och studier från magisternivå och uppåt och är
världsledande på utbildning och forskning inom teknik och management. Universitetets
fokusområden är bland annat flyg, försvar och säkerhet, energi och kraft, miljö och
livsmedel, tillverkning, transportsystem och vatten. Cranfield School of Management är
världsledande på forskning och utbildning inom managementområdet. Cranfields
forskningsningsfaciliteter tillhör de främsta i världen och Cranfield är det enda universitetet i
Europa som äger och driver en flygplats och har flyglinjestatus.
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